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 ا تنضج » بيل بيرل امير ةرحررممن لوقشدمباما 89

 ميل ,اذنام نوف مهبل مايصلىلعنيئاصلاناعاو

 ركل در شل صو دمسارلاهلارلنادهشاو «لامذلا

 ل دمع نم !نيئواثدرس نادههش او م لاعتلا بكب

 ٍمعتو :-اونص ةلريجلااذ درغو ماصو ىبص نس لئمم أ

 0 لالا برر يزل احلا هام أو هلاوفعو هلعا ظ

 ظ «"لاوددلو سمقن امهيزال نيبزونم ْنبكا دامالسو

 قالا ىدو حنى نيب ءييو دلا ىفطصم نب حاتفلادبع

 0 ذه رازرالاو بونزلا هل سامع هراطملا

 نعرمفسب همايصلا هز وصرا ئمدقروعا

 ةاولاهلت «ماكحدلاو هع
 ذاق ناسا مار سنا اشر سيسي يف داعسملا|

 أمو *ةدض عج ححسلاو ىر بحرا نف لئاضفلا نم ناك

 نضعب تدعو ءطَقَتلاَم تجاهل نمت ماكصرد ١ نم نبك
 ان يسصولع . هن دل ايتككا هدص لقلوب اوف 01
 دعو ميس هفلا لان 2 يدحلا سكن لاحلا ميضشب ميلا



 | ىناع مدنا )عج مايصلا ةزرصرا نع « ماثللا ْْن

 بهي ه قل نم لكب عملو هىركلا ,.صولاصلاه

 هكأ اراذ عدلا نيعب طنب 0 د ملط ما نموهرطاو
 9 انما *ىفيلس دوعى رشم *إ «ىج و روي نرتيسلا

 ةاروملا فاو «ماثللا بأ ر نم تارثعلا عا« ما كك مي نم

 هلعجنا هل ؤسم ماكاوحو ىلاغو ماكس ١..-. ءاًاضا

 ردد ا «كوبقلا لحرلاع لبينفلا لصا دنع

 ىلا ءادبلاو ءنيئولاهمإبو تلق هرب د باجل امر
 5 لداء خلا وعلا ومو : تارلع مهنا

 0 0 عيمج ناس صال الاائكب وصوم لا كودامعيأب
 درسا لكبح ةئسلابرليعو درج بات 1 ماا

 3 اور فد زئب او ميجرلا نجلا هدا مسه اييبال لاب
 ظ , كاووو دكا نفك و ضفا ىا مدح ونجم عطنا ظ

 | هتأفاربهودبمارمدلا فوج ملا ىف متيال سلا مي
 اووالا ضمه سمحلا ف م مثمنا أو ىمحلاُ امان نوكأ

 لا بصاص ىلضتوا ا ىاهيب نايسلا سيت
 86 تحب اصوحو فيلأتو ةرامل هر ظل

 روبدلا قساقس نمدلو ءاذلا هو ا نحن ]
 عياش لعصسمو اًصحن اكد كر نوكدل نا طري بدات حم
 الحب ايزلاكهجاذل محلا ولع مر ةلهبازعأدبعهل

 يكل كو بوصمصم هم دأب دوضول اكضاراعل ف



 ككيلوؤر < و هد ًمجاعردب هصور حمل طلاع ح ادل

 0 ”الا ءاقج ىلع يلطنال و موتلاو لصبلا لك
 50 تاّمحلا : مارا نع ىلاةد يسال وص لذ

 7 لل تبلظاهباب؛ كح 1و اقم وهو وردا لوط دنع ايرلط كلذ

 , لي تيا لل نصر سل وهو نيطايّسسلا نم اول ه دنع
 الل دكر بظإلا كاوذمم

 وعملا بال نامل اضح يع ركدلاواركذلاثع ظ
 دم «.!ءراشلا زعجام لج رططتالا افعاوحاوراصّنل
 و دمل اع .داىبص عوئاّسلا نا ة ةدلصلا تبا

 انه نا ليكثخ :افريبكتلاوهو ةلمسل ا لعأ دبس اهللعج

 ةليسلابأ دبي دلرعسل !ناواياعلا لا دقورعتس فلؤملا

 هورككلوا ىحلاوص ةلعسبل اباد يال ىذلارعشلا ناب بيصا
 00 لرنسلاكىاثلاد وصلي ال نسوكركل ولا ظ

 اًنانئانؤزئسبلابادض هروهر ولا هذيركمولملاب نلمتياب

 (يلظناهب ذا ثلا نر تف رظنار. كال ل تلفن
 : ازا قيِضحلاو ىلو دلا فرضومو ايكو يبرتل تونس
 ةمزلا هزم تايصوصطنم يفرعلا بيكرنلاو بيبا ادي
 نما ىسدتملب بانك ناطس نع ءاكك ىلاهن ها

 ظ 7 ميحرلا نرلا هيدامب ئاد نام
 ظ را ةردصلا ندع هلع در داي كلك بكمل اثييدلا

 ى اريذاولانعو بانك ل كر ع اد ىصلا نمجلارس امس



 فال ودلع ةكم امم
 ١ مسي هلذثا بانكلكهتفاىلاشو كرات -!ناقما
 ئينزم ل دّتسا تاياورلا هذهرهاظبو ميتا محلا ا
 ىلغفل فلذا نا َقِصَحلا لما ءيدعى لا ءةيصضاو م زحلا

 هه ينل نمو ىرمعلا بيكدلا انهرابعاب ةيصوضخلل باو

 , ل سوما !اذ يبدل ىلصدلا نيمكلا ىفار فذ ةضومينالا
 ظ خالك ذلا مسدن اذعام ليريجاي لاذ مداىلع عر[

 مي تمادىدلا دلاوصانه مدااي لاذ ىتولا عب تيرا

 تولابجاهب ىسراو املا هبكجأو ضرألاو تامعيا

 اوال نم مدازنكاذ ئيدولخلا ةدّضا هب ىوذو ضرالا جب

 تلا م ه دعب تعئر مى هب ذر معو هيلع مديا باه

 ظ فتسأت ةنيفسلا ىرصواص ردت مالسلا هيلع : ون ىلي

 ١ ةهيلعربمإب الع تلزشا مك ه دعب تعدر ى ى دولا ىلع
 لعجم رجلا ةَذِك وهو اهردم مرخسلاو ةريصيا] .

 ص هعمل تعثر ٌءامرهسو ادرسر املا هيلع لاهي رشا

 هدوصو نوعر ار مرش مالسلا هيلع وسوم ىلع زنا
 يلع تلات هدعب تعئر مجرهبلاهل ىلاهن سا ىلشاو
 ناذلو شحول او ريطل اب, مع اطاذ مهلا هيلع ناؤس
 أميرا ني ناكف نسّيملب حاده دبل اهب قسر»ا.٠ نجلاو
 ,ميلطملا حاملا انه ايركرمب ده دررلا ردا اسسكو نايك

 ظ اناث مردسلا هيلع ىسيعل ع حل را ئ هدعب تمر



 1 أنو ىلا سا ندا قولا ىحيو نجر الاوهكالا كسا« 7
 ار 1| كده ىسيعاي هيلا ىلاهد هساىحوا هيلع تلزلا
 ظ / مسةييصص ند ةرايقلامويداج نسايم ارفزكت
 ظ | ىد ور :ةوب ىلانموم ناكو قعر دأم نام ملا نرمجإلا هلا
 ىننسك ارارفلار اد هلجبا هتلطداورانلانم هتمتعا
 يناؤارل جنم ناذ كتاحصو كنارق حا حاتستاىف اراعجا
 | ثوللا هيلع وهوريك وكس شري لتوعس دارنا

 قل ذو هيلع قمت ن وكت ورّصلا ةىضو ا
 | لهاو سيساب باس ءباسصاو هربق و عصير ناو هرذ
 ةماضلا تاصرعىف هيلع ىداني نا ىرانملاعآو ةنحب لتي حاواملا ىلع هةىعلامرب امانارون هطغاو ارو
 ةصاخازم براي ىسيعدانَة ٌةفملاو افلا
 8 1 واو ل كا 9 ا دل قنوع نمؤم اري ىعيضرل ا ترعن ىلاعن هساىشأو اىافع احل تاكتواسو هيلع داو صروح انيدب ىلع تلزن م تعدو هدحب نم هتباود ولو كحبت نطو كنوهدات

 حاب دلا لابج ليف ةكمد ابجتط تلا ظ 0 تام ناب مسااهاضثدالا ةحاح بطر ومو

 3 0 ا وسر لاقت ةكلتاظا م ناخد مربع مدلا ثعلب جرس شدو وكت لاذ
5 

 اسوي كاسح ب يصيح ١

 ا



 تنك نرعتلل ىلا ره مترلا نمتلا عجل تلزن ادراج

 ئيطاسشسلا تحجرو اباد ا ارربلا تفصا رجا حامو حايل

 كروب دنا ْىَس ىلع ىعسإ يسرد لجو ع هامش او دايس
 . ثتجادقو ىكدوعقام ا ءاىسلا داس ىدان ابل ول رلعو هيك

ساف فلاطلا نم بصق نم لصد ععش لاذع ن ١ ةزينم
 (ا

 | تو كل دب اسي ورضا ايلخداهف ةكمدصنذو لامة رسع

 | لافف كلك طيش دكار كيو ليرجوبال اذ 2

 ١ نهاكصاس نوني لصر من لاقرب دنع للا اذ

 منع ندا ئاقشو ىب اطل وار سسا

 ولطلنمىارْساف ا لاىغا هزه م ىْنين ن 9

 ظ لكيلا فلدينا لاس ثايب لبرج
 ' لّماَس قةشعدلربزااناو اوهب مويا لرجوبا دام قلينمإ
 | ليجوب الام هنم ىل دبدل لاف لودع ئاىغقشإ لها
 ى اجي ايش كاطعا الدب ثيفملا ئكل ىاولاو ثردداو.

 ناو ممالك عمسو ىنسو هيلع هسا فصل ىلاىغقتلا

 لقهلكاقوان انيس هيطمذا ىلا لررج بالا عجر اىلك هب

 مسالوسر ىٍمَمَسلا عجرذ هي ءازرتسا قوس كصاصن
 ىلاواجو هعم ضيف كلدب 5 هرضاو ىاسو هيلعرساىلص

 ةعلار تموت فحىصاصل عت دالصاباايلاكو لبرج ىف ا

 ركأرق ىسو هيلعبسإ فص دافوس ىنعا, مري هينا
 نكات مقكريلا لا عثرت نعل ّيلط ناسلبلوهد هام اححاح انس



 ب ةزعإ ان ككل ناولانو يذ عمجام هفصءاطعان
 ظ ١ «,طبهنساو هيلااومأت ى همركاو هب سم دوو هو ديح
 .اةيرازب ىلا ىو سسالو فر دع اومعدا لاوو ليصوا
 روح يسب ىف سكانه سيلو ئملتسي نا دد ري هافاحعأ
 فشلا ةمودعلا كا در كد دب نايألا نع مرهم
 سييل وعم قرط زياكحلا هذبلو لاذ م ناوملا ةفحت
 هنو وعظ بح اصمللاما ةزمسبلا ف ءابلاو هانوكذ ىذلا
 | ةناعتسالا نم مئامالو كل ذكر اعتسللوا كسلا
 تماصما ايدمجرطوالاو عاذب ناهس ايكداعن هىسابا
 اسأل اءاب نال ب دا ةأسادْ ةئاعتسردل اررعجنالا
 1 عفلادوصتم هدام الشتوي ةل الا لع رظدت ١
 ادا مرح ىلا ظن :ن اعنسسردل ابدعج سس نا لافي نا ألا هأناذل
 "أمال لُمألا هجولا ىلع ميال هنِم عورشم لمعلا نا ىو
 نم ملرشل كلا نأ ل يق عيسشت ىف شلال اق ىلا أ
 فحينوتس تس نك ةودرا و“ اماني دلا ىلا ءاوسلا
 ولو ةشعضارونلا لبق ىسوم فصصو نوثولت مضارب
 ةعج كلا لك ىباعمو نائرمل ادور وبزل او ليي دلاو
 وه اممو ةحاملا ف ةعوجت نارملا ىئاممو نأرّملا ىف
 ىف ةعوجب ةدعسل اى اعبو ةلعسبلا ف عوج ةحتافل ا
 ناممو نوكيام نوكي يبو ناكام ناكىاهانعمو ابئاب
 قلولَهلا نم لزنن ةطضن لوا اريداماو انطَعنف ءايلا

 9 مسك و
>2« 

 ا



 ءديلا# الي درو وج رص ٠

 7 رسال ب

 | متن زخاتدطمابا غو ةططتالا هزل اميرم 1

 | ايزم رسما دومولا ةلطقُن ىلاش معاذ ناادانقبو ف ١"

 نبكي ب نك ىليجلاهرككادبع عيتلا "اف وجا
 ١ لكلصا ةطقسا ىصرلا نموا هرداىسإ حرش ف ميقرلاو

 ابكتسلواذ سان ”لاىلع مضواذاراضلا نا ىرش دلا بان

 (اذاو 000 داب تدار د م

 / ةىلكىلا ةراكح رضا داو :فكراصؤرحولا اورص تم

 / هساب فراملاراشا ئمئا زم ىلاو اذكصو ةرابع توَص
”اوهل رس مدلأس دف ىسلب اننا ىئفلا بع نيني اىديام

 

 :٠ اكص امْيكت نكتو ٠ دحاوىوس دومللا اح

 ٠ وحان دبرما نيغىلع ه * ةطْقن ىرولا عيمتيزصاو ٠ |
 78 ٠ ءاهلاانول قوس امف * ةراكتدغ فورجلل كلد ١ ظ

 سدف رمل نم ءدلا ىح علا برب ىراعلا ىديس كاقو |
/ 

مف هب ززملا- انك فارسا نا ءابلا فرش نمو عسب هما
 لا

 ةلمجرب بونلا روس تزن 00 ل

 ادهش لاو اوس سا سوار. .قامفؤانلاب أيش

 يك اما ِ بازإلا اكيش تاوان مهر اس اا

 اهتطوازابوابا ناكف ماق ىلإ ىّس لك ل وهل هناك هلع

 ظ ثودوءابلاب ةلمسبلا شدي ائاو ئتراهلا,رضعب لاك

 وب هب تقطن فرح دوااُْدل ئورحلا ارئاس نودو فلا

 اق ف الو ىجاولاو برب يلام ود اور آلا لاع ىف مدا|



 ثلا انام اونو اراسكتاوابلا قواعؤر تو اربكت ئلألا
 د دو اكس ا اغفر تضاوتا ءابلاورس ارعضو ت هرم امل

 /رردلا همضوربكي نمو سا هغدر عضاوب نم ثيدحلا ىف
 المت اير كلا نمابرهامل وايل ارابتضا ةيرلألا ةككل تنتقا
 طاالا وذ داماطعاو مباططأدّبسو مباتك 7 ادع

 أييلئعل ءابل ا تلوطو مداصست نم فلذلا وذم هتماكو'

 ميول عضاوتلا بلط ىلا ةراشا كلذ ىو ابيل امينضنو ]

 يت رسا ىلا لوصولا يل لط ناىلا د اًسيراو لاب ىذ سما لك
 وييالفيدوبعلا ل ذو عوضتحلاو حانجإ هكدلا نوكيا
 سيكلاو ل نا عاونا نم عونبدلا ةفرعملا عاؤلا نم عفن فلا
 وعل ضر املا نسبوع ىديس مب س فراعلا كل ذ ىلاراًسا ام

 "واجب دتاملل تفر ء ةضفخيا بلا ةطضن نم ىف تكول «
 | .ىمصو ميول نبل يذوولعلاوهو وعسلا نم قتشس مسدلاو
 سبح سدلا نا 0 هانم و ياسو ىلبع ل دامواعمو ممونئلا '

 ىش ئع ناك كول دملا هب ديرا نارغ قمح وهو ىمسما
 ١ تلال ميمو كسلا دوصولا بجاولا تازلا ىلع لع هساوا

 مداىبعلزناو ىكسلن ا لق هب ىشواوس هب ٌمَسلو
 ٍفرع :وهو ايس مل وعل له ىلا هن لاق ءاطسدلا ةلجحلا

 دوو ظعرلا ساوسا هنا نيم حلادنعو نك ٌدلادنع
 نيّتسو ةئام ثردتو نيذلا ىف ينينعلا نقلا ىركذ
 هطو,مت وم باعو نم ندل كلذ فصوو وصوم



 | بيجارسا ىوسارعبفلا ع او ل الحلا لك أى غرتعملا
 ١ ناك ناو اك عِزعب ءاعرلا ىوهخ لأس ام نيب .شرل

 اعدواابدلا ىف ل ؤسنا ءاطعار ومادحأ. .١ هنكت ديال

 عئاد وا غ ئصدلاب ضدوعتلاوا عضدلا هس لضما
 ٌيحم مظعا هلا هامل ىرعبلا انضيشس لافو هنما ,وس
 ةصاخل تص نم ملظ هلاوؤلاو رسا تاد ىلع هتنأل'

 نوئريو ءاوبرلا ىف هي نو يطيو ايل وألا هب نمت يا
 ىح اؤرحرشع ةونراوهو باب سسلاب وصو ءاملا لحب
 لعف ءامز لما رنعا ل ما هيك ليثىذلا ئسوب نب دمنا

 , بوو كتمدخ ذ اّمسأاي ىرصخا نونلاىذل لات مدلكلا
 لطم و هنع ضعاد مظعدلا مسرلا نصت كبلع ىتخ
 انبرمربشرا لاقو هل هاطعاد ىطغس ىطب جرش ل

 اكس داقن طسوب نير هس فركفس يا

 هنمت فن ةزأذ اذا همك قطلااذصف سي
 ٌىمحا اي نوئلاوذ لاَقُث ىف ؛ربَ لافو الجم هيلا جذ
 مظعالر سال اودع كس أن فيكم اذن ةراؤ ىلع ك اننا
 نس ةريوصد كيذع لاذ ىصوا لامث ىع بهدا

 م: مص ولا ع كذعبتو كر أر هاظ ىف هنم
 ؛ةزومام نانغص جلا نجلاو هئيذد مسادل 5 دنو

 اعانعمبدل ناسصنلا ةراراوا نامصرلائ عب ةرحرلا نم
 اصلا لضم اونَعَّمَت بلّقلا ف ةقروهوىذلا ىلصدلا



 3 عجم جوجو وخد

  ئيإل مم لولا نكت ناصالادي صوا نحسحلا ئعم
 القدب نحن دمج ىفاثلاو ةليلجل معلا ىامعنلا للرد
 لعلدت ىبلا ةدإمز نال ثلذو مشد رعنلابىامعللا
 نا ىسرناىلا ةراسا اصس ءمحائاوابلاع ىئعملا ةدايز
 ملا هن بطب ناوسأ6 حّمحا ملاولاه هلم بلطي
 قشملاكذو ىلاهنو احس هدصو هنم لكلا نال ةيطنلا |
 ليقامارنم عْبكارياعم ميحرلا نمترلا نا ناونعلارفحت ف
 اي”بضغب لش ىلا ذاميجرلاو ىطعأ لش ا أ نول انا
 ترده يلع ىصغن سأ لثسيب مل نم سو ميلع مدل ى نص لام

 ظ , تلا فزت ةىحرلا سال عصا عودرم ةري هوبا |
 اصارأر رم ضصردلا ىف لزساو ورح نضعسسنو اع ه دنع

 اس اس وسوق

 ىلافهس نا د ءاورىو ىذ ُدلانس هسض نا 5 ةريسض

 راع فزنا ئيعشو ةىسل هراع كسا ةىحرت ام

 ككل الا موي ررضضن ل اس مسا ناو نوحار ارت ةدصاو

 ,ناىوريشملاسافلاوبا خلا ْلَمْنو هرابعارب مربذ
 فدل رجلا ظل داب ناكل دل اصوات ءاىساءيمج
 ندري قلك ْنا نامسرلل ىَعِبِست ّىلؤلا ” بخ

 ايولخت ميجىع نطملا ىلاعت ب مدل كارااسفا
 ىأرر ىلاعت هسا هجر ىلا فلا نا ىكح معو توله ةنم|



 ديرب طفوا ل اذ كب هها لمهام ل لمت توم دعب مزدللو
 (تلقام لاف تاع اطل نماعاونا تركك نوتشحم,,ااةو

 مقلع جابذ تمذوذ بكت قم لج دكان شابزمأ
 كلامو اررمجر اهكت ابرل ةهحرربحلا نس ب ضن نكرش

 دحمامدلاو ناكجسلا ووو كل ترؤغدَّيف ءيهذا

 قورو سا هىمال سائلا كرمال نساعوثرم ىذس لاو 1

 هولا عال اعوت م ناجح نباو ىذم لاو دوادوما

 ةرمك ثيداحا ةلعسبللا لضت ىف درو دوو سس نمدلا

 هساعبل دبعلا لا اانا سو هيلع ساىفص هل هايم

ا مهللا كيرعسو كيل ةلج تلا ميجرلا نمحلا
 عن

 رانلا نع هحزحز مهللابجيلا نجل امماعس ل ان انردذ
حا ةنجل لخدر ال هنا ىناطلا ىوزو ةنجلاهلخ دار

 د

هسدا نم باكا ذم متل ا نمجرلا همام زاوجبالا
 ظ وغاداع 

 | نيا نعو َهِناد ايذوطق ةيلاع ةئج هولضرا نرهث نبا
 نسا هيجي نا دارا نم امه اكن مسا ىضر دوعسسم

 مدر نصرلا هه مب ضيطذر شلع ةعستلا ةيئابؤلا نم
 ”ةنج ارم فرع لكل هسال هج اذرح شعم انساك

 مدلئصر سابع نلع نبا نع و رانلا نسم رس دصا و نم

 هنمع ىاهرساىضر نافع نب ناع نا ايهنعىلاع

 مثول نمترل اها مس نع سو هيلع مها وصى نبل الاس

 يمان هج هقيباعو اضن ناعما ننتج

 2 تع

1 

4 



 0 ل داو
 | او لدا واعد د سال سو هيلع ههاوفص

 نيلارماعب أ ف نماعودرص روهرس نا نع ىئب دلاىورو

 اهو ةئلص ىلا ةعدرا نرصحب هل مدنا بكم جرلا
 ةصر د ىالا ةىبرا هل مثرو ةئيس لآل ا ةجبرا هنع
 هيزككسا ىلص هسا لوسر نا ضايع ضاعلل اهشلاىو
 علا نرصو ةاورلا ىلا باكأي لاف بءاصكباع د سوا
 صو ةلردجلانيسو بما عضاو نيا قرحو وابلا مدقو |
 ضعف انصح اريك اسس ىبب نم حصر نا ميحرلا نمتلا
 دو هيلع مرداىفص هلع دروو يون د كل ذي هل هينا
 > فوصو أسم: و ارمي صن ةواصدمو : رشا بكس سا
 سعه لع ى حنو د ا ميحرلانمرلا
 سرك قرع !ءانرعو تاطردر درع هل عئار و 007 !
 ولن مح نجا هدام صم ةحتافل ١تارّق اذا لاو عسا

 دان عطر نم داو سنشن ىف ئلملاعلا بر ةيبوحلا|
 جلاب ن نبالع نسحلاوب ١ ىئتدح د قل ميظعلامساب لوا
 تسسو ىرحا ةئسلصوملا ةئيدمب بيطلا ىراقكلا
 فول حا نب كر ابملا تعمسريعل ميلظملا هساب لاو ام

 ىب اظذل نم وعم يلو يظمل اهماب لود ىروباتإلا
 |  |اندص دع ظعلاهمداب او ىلا اكل ارى نب نضفلا
 ظ ظ ةعرضل يطمل اهرداب لادو هظنعل دانا اشم تلاركسبا



 | ميظملاهدداب لادو ىسحسلا ص ع ىباب فورعملا ههنا بع
 0 ملا هداب لابو لضملا يروم انتده رول

 دوب طمل امدناي لاكو هيهقلا قارولاى حن ىلبعن. دمها

 2 دوه زل ا ىرلعلا نيسحلا نيد ى ىّندع

 كتمتصل | هدداب لاقو ىسرع نيىسوم ئىّددح دول

 هوم نبا ع ئتدع ضل يظمل اهسأب لاق و جمارك وب
 هنأ ىضر تكمن! قدم دل ماظملا هاب لا و ىكمرملا

 هعباوص ىقطصم ا ىئندح دّمل ىظملاماب لاو هسعا

 لامو لبرج نادل علا اهساب ا هرلع ظ

 ىلا يالا لاكو ليقراسا برص ْول ىطمل اداب

 ْ ىِسْافْم  ىرركو ىدوجو ىرلصو ىف لوب يئس
 ديما ةدحاو ذو تاتكلا ةحئافب ةلصس ميجرلا نمل

 4 000 تالسحلا هنم كيتو هل ا

 اذع نم اور نلاورتأتس نصاالو تاّئرسلا

 ابا 4 الا عزفلاو ا

 1 هيلع وسع نا ىورو ىعمج !ءاشوالاو ٠

 صلال ) صاص نوبذعب نازعلا ةككرتما و ّض ىلع
 ةكيولت ىَأم لا كلر ىنعم هنجاح نم عجر اىفذ

 ىفصتم كل '. نب_ممرود نم نابطأ برعم ةيجرلا

 ناكىسعاي هيلا ىلا هناضوأذ هسااع دو نّعكر

 , با'ىلاباسوبح ناكو تامدتو ايصاعاثط اخاده
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 قص هيرفادلو تدلوت ىفيصهتأرما كرتدف ناكو
 يام دل ميول كساتما

 0 ”ضرأإلا هجو ىلع نركذب هدلوو ربقلا ىف هب ذعا نا
 لظو ارا ىصلا نا درو كلذب باذعلا هنع تعئرد
 مالاو ردا ضنا ةئوهثل كلذب ههارفغ اررلعنو بكا
 ملاوي ناكأ ذا هنا تمل ناوضالا ةفحت فو ملمملاو
 لامعا جرف لامعالا نز ومش نرضالا و نيلوال مسا عمجو
 تناككنيرلا الا لون سو هيلع مددا فص درة ما

 | يصرح دما لامعا ىو رنكاانلاوعاو لوطا انرامع ١
 ىف صروح ةما نا ىلا عد ىدا لوفش حيا لسو هيلعهسا
 هسا مره هروما عيمجاف ْن ١ ىتفيا اوداك مسيو يطع هدنا

 ىف درواصتو نيل لامعا نزاون ىو ىيصرلا نمتؤلا
 هيلع صرنا دمج ماعلا ىور راخألاو ةلمسبلا
 لاق ناطيسلا سس لاف عيل ىسغ نمل لاذ ملسو
 ”اثناطيئتملا رس عللّمنال ىلسو يلع هداف صىبلا هل
 | نكتو .تهص ومب لوفبو تيدلاكى مي ىصماظمب

 ضم و بابزلا لم صير اذ ىيحولا نمترلاءدلا مس لق
 زلزل ن مس اداطيذس نا ىكح ىراخج اخ حش
 | هزه كس ىذلاام دوز نيعسا امم الو زيرو

 ١ مسادلاٌ مل ف لخداذا ل صر دنع ىالاّعث ةلاحلا
 هلل انف كلذ بسم كرهاذ ىداوسأب لاذ لكأ اذاو هما

 ب



 2 ام كلذ نمائيش ثرودال لصر دنع مكذ ئيمسلا

 تالا لْس همنع ىف بكراذ هىكسمو هسببو هكأم ف

 هسأىلص هلع ىذمزلاو دوادوباهاورامازمديؤتو

 ناثهسامساركذيلُد مكدعا لككاذا لاق هنا سو هيلع
 هل دا همامساب لقيلف هلوا ىف هدامساوكد نا ىبس

 نيزلانا ىذمرتل او دواد ىلاو ملسمل ءاور ىفو هرضاو
 باور ىفو و هيلع هسامساوك دال ىذل ام امطلا لجسيل

 مصماركذي ىلاذا م طا نس نكتب ناطيضلا نا
 الفل ساباذا, ضنغأ حار ا هيلع ىرنأ

 ![ف مف غزي مثمسا هيقض تاكو :يراج هل ناك

 ترص كنال تلات كلز ىلع كلمح ام لام كلذ نع

 لك لكدنسع لونها ىف اهل لا مع ايطسعا د ل كابس
 2 ئّسس ىل ضد هذ نمحرلا نمتإلا مىسدأ مسن برّسوا

 ديلولا نيرل اان دبسنا ىلإ عسل بطملل تاويل
 محهيل ئيصخ قر ازركلا نماموث صاح هنع هساىذر

 ةِراانرا قحمالسالا نيد نا متزاولاَث
 لاو هذضأف ,بهوبأف لئاعلاىسلا خلا اولحاول انف
 | ١ زم اوناش ضي ملو هيب سف عيعرلا نمتولا مه اءسب

 ريشككوسوناد ديس نا 1207 اوهلساو حلاوه نم دلا

 أ دعُساو نهرو طسنلا او ةالصلال ضئا هيلعو اني ىلع

 ةزاملا 3 بسمع طع هل دذ ىل اعل ىردا ىلا ىكْشض هناطد عجو



 تشو ىف ضل كلذ هدواعم ىلاهن هدا ناب ىثوشد هزم لكأذ ]

 برادلان هبرركت هضروا دز اذ بشعلا كلذ لكأف ضا
 كنال هل لاّمم فرض ايات هتلكأو هب تع اذالوا هكا ١
 فو افْسلا كل لصخ الكا ىلا انى تهذ كلوالا قمل
 ايندلا نا نيلعاما الكا ىلا كم تهذ ةبناثلا قملا

 يرصر ىلا فلادجا يشمل كحو ىصسا ككايوايرس ه لئاق
 در ىرافساضمج كى تاخد ل اد ىف لملا حاص نع ىباعد

 ةلعمتلا س ايبص برطلوهو نابسصلا ب دؤمب تزتجأد
 اللوق نا ىلاذ بجيل نمجرل ا هيدا عسب ل وهل نامت لاف
 انتلنردصئبأي تلو هيلا تمدْئش هاياو نعد تلعن
 حلاصاي لاف ةنجلا حانعم يو ةكاشلا نم ةيااياف
 غاصاي ىلدب نم كور جور حانفم نوك ناكل

 اما لمد ىلب تلّقف كن ءارقد سائلا لّّصت ىذلا تسلا

 كبوتساد كس ئسجل سو ككتفت ةيادسا باتكي

 داو جوليو نم ىلد نا ىيبحت اعف ثما نس شسشرل ىلع
 نيكس لا صاي لامن مسألا انهراون ا هيف فرشينولاميسال
 سا سيدك مىسال همردكْن سايس ىل تأ زوالا هساد
 نانا عاص لاو هن ئتس لفلم نا ساب

  قادو ةملظع زكى بصلا حاضد محلا نجلا هنامب
 ٠ تيم اتش هتكرس ناو قذنق هتلق نا مسا '

 موك د وجد | ف : 22 2 5 3 1 5-5 2 ِِ

 ري



 ايلف مزع هسأى ضر بلاط ىبأ نب يع نب نسحب ىلع نب|
 ىأر مالسلا هيلع ناّمل نا ىكحو ابحتكإل ذى ىرا
 |همركاف ايراكأو ايرعشرد ىيحرلا نمجرلا هسداعس اينو ةهدر

 اىأر هنع سا ىضر احلا رم نا ىكحو هكا ا هسا

 وو تولت هلم ناو محلا نمترلا هساعس ارو ةعئر

 0 ا ا

 نارام نيدوصس ةهجت ىف ىلا ىككو كوسا بطن
 ارلع ب ونكم ةغضر د طلاق ىاد هنا هتوناشل

 ىف ىراذ اباكاذ اعضوماهلل دهب وش مصرا نجر ا مساوسب
 ثماحاب كلا باب كيلع هببا عثمل لو رذاذ ناك ونملا

 نماس ارد عثر ئم اب عل رضع نع ىورو ةمدولا كتل

 نم هسا بيك سادي نا الددجا ىلامث هرداسا هو ضرالاا

 انهاشم اجور ناكو ةلمؤم هاما نا ىككو نيؤيدصلا

 القز بصضت ميلا نمجرلا هدا مسباهر وما لكى لوقت "تاكو
 الدافي ظفحا لاّدو قصاررلا عقد الما فوس لادم
 ااو |مطاخو ةمئرع نأيجو مرحرلا نحججرلا هدا تلاكو

 0 صلا ىرسوابجور ءاجب ميعرلا نمجلا هدا سب تلاكو ١

 ظ ف وداع ىف سصو هاجر علا اصامرو يقر

 هّصور ىلايدسراو نكمس هنم مس او دايص هيلع ْ

 ابعدب يبا عضو انف يصد هاشم د الا ْ
 ! ئركىسا اى دحا نطب تُمّسو ميجبلا نما هساوس تلا



 ١ اير زنا كسلا ناوي نم تمر دد قلاب اذاد |
 ابجوذ د ا

 تس اج اي تم دوت رارلاضا >2

 . تداالقو لجو نع هس دوج ايصوز اصاراط هيلا

 لارض باب مك نيتي الوبلكاب دعا
 ظ201 هيج ىف ارعضي ءاررلا لفي راطفالا ا

 ترا نمتولا هسا سب رول ذافاصارتم هبيج ئم لساملا

 اذاؤا ينال تلا ةيحان نما ووش كل. نماوردهعسا
 ظ اح لابو هانمثو هسا ”ايومانيطع ١ ةاىسبلاب اب

 ١ | هأوراماب نم صا لا كب ةلعتسبلا قدروامو هلابرفع ؤ

 ئتلاوس هعاعسبالاخ احكي سم هنع سا ىنتر سابع ني

 0 ' 6 ةوذالاو لوحال مصرا

 ظ !ابلوا و البلا نمأباب ئيعبس هنع

 ا

 نيةحكر ىبصي ملا لكرنحأ خم ضلارشسع ا يحول
 كش منا لأ سو سو هيلع هسا ص ىبلا نع حصير

 77 "ل كرذ ذلش لعد لالا غلبا داك -ارملا ىلا ونون

 ظ أم ةناك م صاح تييصم كل ١ د لمت نسرو مكدملاددعلا

 ظ خجتلابعراسا ها ئيحلاصلا نمد نع ىحو تاك

 تس ميجا نمترلا هدا عس بكينا جيس اركبجلا



 ١ ءاضقل نيفراعلا ضعب نع هنع هدا ىضر ىعثايلا مامإل

 أ هربا هاسكانزه لم نارك د و قرم نينزسعو
 ىلاعد هنا ندايدوسب هلاثب نادعار دّمِدال و ةولظع ةييهف

 مب امه هلن نم نا فورو حسو كل د برجو لاك
 ئّسى اى بع ارا ةعبس هدم ب اعد ةسؤ ولام عيا

 ف دنا ْىاَح ةعاضبوارض عثروا ضن بلج نم ن
 اة ناو هدصافم : وامطعاحير جيس

 مومسو طظفصو ةددغبلا نم هيام لاري ابل ىقسو ءار

 ئيعبراو ىدحا عورصم ادا ىف تلَنأناو ىلامت هسا ن داب

 "سكر ىدمل مقبلا نعام ت نمو هتعاس نم نادا م

 ناو ةثربملا نم هيلا لا نع ةليللا كلذ نما م

 : ةعضاهإ رف نسو ء الاب لك ه نع عئدبو أهلا توم
 مهلمدامو هس نم هردا همار ابجع لوضرلا ةدارا دنع

 دة ىف بكيكف ةمزم ةعاح هل ناك نمل اذ خيا
 ىلا بر ليلجمل همر ىلا ليثذلا هدبع نم ميلا نضل ا هد

 راجوامئ ةعقلاب فس نييحأرلا جرا تناورضلا 0
 اهكزدو قجاص عننا يببطلا هلا دب ىرلا لو

 دقو فيكأرلا ا ىذلاالا هب طرحيال ارمودعو ارصارضو
 طل ولاذعفو جزل نقلا هوم نرحب نا وال تسول هنع هنا ىضر بلاط ىلإ نب ىلع مامالا لا



 ظ حانمالا فعندما حاتنلا دياعربتفلالاق
 قمل باجمل ٠ او ةولصلا لضففاو
 اوباىالاهلاو صو ىلص نم لضم ادت

 اح تكانيدعو ناضهر ْف ًايجو ضيذ مايصلاذ دهنو
 ظ انأوئلابوصو صن لل ةرمج نم ف ان ماعب ناك ضمد
 اماعال ىهشلاىاامو اماوعا ةوس دعب ماصم
 ماسر دوظن خ داك فاو ايصلا ةزوهرا هزهو

 اناعملاهت هبر ىلا عكر رففلا ار ىارّضفلال ان لوقاو
 ءوضزلاو لا: لا شيلا 20 زوطأم دبعتسللاى ا
 'ناصم عونمجاو لل ذْنلا ةياغ ىش ىلا ةدابعلا نسال
 حمم ل ؤمل هيلا فاصملاو فاصملا عومجو حأ حاتولا |

 هلالد هنم در اب داس الام د ملا طفللاب دارطاو فسصملا
 ليلدب حلاو ىضاقلا هانعم حاتملاو انعم هرجع
 هارتوميعلا حاتملاوهو ىحلاب انني خنت ىلاهغ هل

 ريح او حلا باس وم نيبو دم عفا ىلاعت
 | باملا ساكو ىلطلا دض للا ىف َيْضْناَو يح املا
 قلمناام هئاضمب خفي هنال حافلا ماك ىش

 ايدل قامو ضو ةانعب ناوكيو هوصح :

 1 ليحل هنع تصاتنامابونميوا ايسصاخولْطم ناكامأ
 ل و بادئلا باب مريع خفوربألل بابل عقل ايدو
 هدنعو ىباهدلاد اقم هعمجو اهي جتفنقلا هل لا
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 اىنلاوم تملا ىلا ملل اد وه بعل امم

 عا هيمو د

 و رعاىدبا نسارص رو ل ايسال كلاملا عي ةراتد

 1 بولد نع بامجيل مهرب ةرانو انس اص كلائدانا

 كرد .لايربكلامجو هناعس هتوككمىلا باوبالا ميل >
 امم هديب نمو اب كسم الذ ةيجر نس انلا هيدا في

 | بلي هيشاصأتم ابك همر اناا(

 ] دسم زنا اساس نيالا
 يصلا باين هقتل رجس نع ككاو

 ارضعب نا ىكربمطفلاو يينلاب بلاد وريكلاو
 ا ةصاح كسلاوىل امو هرل ول لاق

 لاف | |فداسملا دنع هسا ىلع هداعاف سانلل هلاقام

 تءذما ىيذع ئرل وأب نبالا لاف كلذ لم هون هل

 , ١١ ىلاث كلذ لم ىدطت ال و بازعلا عاوبا نم

 كيا ةسساحن قيظنال تزنكادا ى ىإي الاهل لام
 دلع ع تيك نعل فاول

 لعن ىجبْتسو اباوص نوكيكمال ا باوحلا نم
 هلق لج النا باس للرسسيملا باودرلل 01 هللا

 نشك ع 1111 1 مرس لمس ال و هعد

 |ةّمَن هبرس داد ليد ناو اليدا دنا اكن وكس ناو هن



 لاطام دعب هينا مالسلا هيلع بوقعيكد اجدد ظ
 دوباي نيباخ ةمرزعاوعصرر ةببيعلا تداممو دمالا
 5 حور اوس اوسامالو هيطاو فسوب ناو
 عادجم فل مول لك ىلأب نانا أ ملأ ض عب نع
 هبيجنم جزع ءاشام فوط 01 ةامكلا
 دعاس كلز لْسم لمد | د لطم قو ارد ةعئر
 مهلا فر ظذو كل د لمد عظم نا نم صعب ءاحك بامور
 ولاءللذ ناكو اننسعأب ت كنأو كبر كح بصاو بما 'واو
 هر تام ٌىحهلاح سرطن ف دربصم ةقاملاهتباصا
 [ظسن وكلنا حا اًءهلا هلا نهرع نيم بازا م ئمو ىل امد هسا
 0 ايسر لضا لربما بقتل اد هولل ردومول
 "0س خاكلاد قرع لاىهس و لل كان همكم

 هرينحأت امان مدي ال هنادالاع هيدل
 نوب ناكولجر نا ىكح هم راسا

 دعس دنع هساىضر بل أطىلا نبا ىو وليم
 1 2 هارئلاب ءاملا سس .ةيراج هراد نم جر ميكا

 لل كتم كّصا ا: ثولؤأب موي لكي) لوقب ؛ ننيوكا
 كصااناو هل لوقا لاّمت هذع ,ددا ىضر ىلعؤ ا اموي
 لاََم كلذ نرِؤملل راجل تلامْفانهدعب ئت افا

 نيك يطوهو انيب مساك قحربضم نذل ا ن ذلوحا
 هلأسو نْر واب اعدف ه 8 ع هسداىصر ىلمل كل تركدذ دد



 هدضااعاو باّكلا انه نيلأت هتدمج نمىذلا ءاطعالا | 0

 :ءلازعهددمملا يكس مدا كح محد 0 ايلمحاواه

 اوك ىلاعت هل شرح ىلع ليذعتلا ىف انإلا لسأل ىا ىا
 نعمبةيطعلا ىو ةرضم عيج حانمألاو مكالهامىفع ههاإ 3

 دماحلان اذ لضما دعما نال ئلطملا ري ىلعدملادجلا|

 ةيعن هلباعم ىف هنوكك بصاولا باوُث ديلا ىلا طع بان

 لصما َدطلا ناىلا بهذ مىرطعل و نودرلاءاد اكونو

 روكتال سو هبلعمساىص ل وّمل كت لع ديلا تزضأو
 ؤ تاو د رومالا ىف هب .ناِسالا بابكسالو هد وكي ىف نم هدا

 | لابىذ ما لكربم ٌةفْصملا ٍبكلا ادّساىف اىساللابلا

 | ىفو عطل مز هسا ذب اور ىثو هيد روجلاب هنمادببال

 واماعر مرجاو رف هس ديجلاب هد اديال مدلك لك مساورا

 هقال كور ىف و عّيعو حالصلا نبا هنسسصو عريعو دواد
 قىباور يب ضراغالو مطقاوارثب مباويرف هساركذب دب عميال

 ماما مر ّسناموهو ىقيمح ءادّسسإلا نال ةلريحلاو ةلعسلا
 مق أما مدودامبومو ىفئاضأو ئنت هقيساوو دوصومملا

 وما لع :لوسلا تر وك ب ىس هقمس ناو دوصتفملا

 / قاتلا عودا ىلع جل روحلا ثيدصو ىغيقحلاوهو لوالا

 رلمتو زيزعلا تاكد اياسأت حت مو قاصالاوهو

 'ء ل انلالوا ْس ديه ىقفرغرسا ادّسال ا نالوا ءاجالاب



 ا ركذب ءادنبالا دوصقملا نآلوا دوصفملاف عورشلا ىلا ظ
 هزكلاو هدب اسل ادهحا ةياور ليادب ناك د هو ىاىلع هما

 | لف روكرم كلز عو هماشاو هناكراو دهحلا زعم ىلع
 ةفصلا كك ءادبا ىف ديلا خس ىوونل الأ تالوطملا

 ىديْئب ئبلاطلا َةأرفو نيسردملا سود ءادتبا فو
 عكيو بيزيلاو لكالادجدو اعدل هادتبا ىفو نيراعملا

 .مرجو ة)ب لم لاو ةررجلاكهر ذمّتسسلا نكامآلا ف
 ىقاّسلادنع بجيو ةيصعملا ىف عوتولاب جملا دنع
 كرنال مدا الاد ةراكل ءاومو ةىها ةبطضق
 ىلا ظن لعج هنيع ىف تلصوو هُئْؤمان تلخدام
 .طعت هزم تلصو ناىلا ت راسا ط ةدسص شاس

 هادانف ئللاملا برهس دينا لاةرئاسل تغلب ات
 ومي كتّصلْخ اذ رلو راب اي كبر كم ىلاعن هما
 اهيورمارعد لاخلا ةئجلا ىف نيسؤوملا ىوع درا ] ١
 نامجوعدرماو مالسارم ههنيحبو مهلا كنا

 كومو نا عييو ىئارمطلا ىتود و نيملاعل بر هسدهللا
 | 0 اي يلو مازارلاو يسوءيلم هبال س سا

 بحي هدا نا'عوورم دوسالا نع ىئيدلا ىورو دهحي ظ

 اكد هنن ديح ا لعجو هدماع بْينِل هب دمجرم ا
 ىف لصر سلج نابح نا ب قوارعذ هداعلو



 ات امهوّيكي نا ىلع صصبرع مهلك ردنا شعر دتبا
 لامك ةزنملا ى لاهور تحاهو بك يكاود د

 ميلي ا ىلص هنعري ار دبلا قو اه دبع لاذ اكاهو:
 ديلا ظفملو ابرل ور نم ةيعنلل ناما هددادهحل اة هنا لسو
 نع ابلاك نف ةنجلا باوبا د رعب فرصا هيام هددها

 أبريا نم لخ دي ةنجإل باوبا ةِياَم ىحسا بلقءاف
 ابو ههند ىقاوي اروحمدد ديلا ماجا لضفاو ءاشس

 ىلاَمد هان ريلدصا فلصول ادي و دماجلا عيمح ارث كل
 | يطول اماو اذه لقيلف ديم اكل المصاب وا ديحلا عماجب

 ىدعأ ال لرد ههفعاو ءانسلا نيصا هدداىفعنينيلا
 نس بولطم لو كسنمن ىلع تيا اىتنا يلع هان
 هاورامل ؛ضلاو و |رسلا ىف لاص لكى لع نيوملا دبعلا
 هبا ىضر سابع ىا نع قبيل ركملاو فاربطلا
 كلوا لاو سو هيلع هددا2ءىلص مدا لوسر ثااصاع

 _ فلان هللا ثودرجي يذلا نو دايما ةنهل ىلا ىئدي نإ



 بيرل مالاناربقسي اح هرضلا يعدها هاضلاو سلاف
 ىييبلاو ,احلاو دومسس نإ هاوراحئَنِمْؤْلل طاب ايرلع
 ميلك اىلصويا لوسر نا انعولاع هسناىضر نمسا نع
 نموحا ب صد ال هنال مريع د دس ئهنسوملا نإ لام لسو ظ
 ردوب هل هسا عذرالا مجوال و اوصاف وش ل ا
 1 اوما ةسسلاب ةيعد شوا ةئطم هلع طصو

 انشاد لاجل ضعبب تر ص لاو ئئراعلا ضعب نم
 لكى حاملا ب ندد نئيلجولاو ئيديلا عوطتمو هو ىا
 هنت ضرالاانزو هيشج نسمات دودلاو تر
 | 1 لحام اناغ ىذلا ه ريل لوّمدوهو هيلا
 لاى ليضمن ىلح نم ليكى لع ئلضندو هَصلَع نم
 | رارامتاا# كاتو هيلا كيد
 قولا هسنار عير كب ةلجم ايودبلا عيمجالادجاام

 م 4 !م 4 لومي ل عجن هذ مياجتو وكذب
 وس دلاو مرهسالاىلا ٠ اره نأ فر ها تدمح»

 -« ىيرطللاب ىرا وك هذ حدو هسا ابكى اسل هركذ
 تاما تير ٍسْؤَسلا بانك هسا ءاطع نبا فراعلا لذ
 لاّمث ٍلسو هيلع مدلاوص هما ل وسر ىفعاشدلو ةلماح
 اولاثرنلا أهمل و ةصراط هذه نوىسا هيئصال

 نم نموملا هدمعن حرا هس هساوت لاو هسا لوسرايال

 مارق



 | زللاب هيلع ضف ائادر ,كدىلا فرامل لأذ اهدل وب هذه
 فو لاذ ناّسألا و لضْملا نم هدئع هل امل ناحمالاو
 اولواإلا هيفيالاب ئاطلالاراءائم تاناملاوايؤلبلا
 البز و ايل ذئو سوطعل اد ايالبلا نار ملاساصبلا
 عمو ةلذلا نادجو ايؤابلا عم عمي اياظوظم بط نع
 مور دبب هلا كرد د ولو ىلا لاق غصنلا نوكتملذلا
 ميسيل هوبا ادبع هما بصا اذا نمار دبلا فو ةلذا
 روما هنعَىلُع !اديع هسا بص ااا اًضنا هيو هعضن
 ابص هالبلا هيلع بصو هرمألا روما هيلع موال
 ماع قيما اذرغ ىقاصي نا سادارا اذا تاور ىو

 ةضئلاو بهذا باب ركملا ناّرمل مولكنسانمّسلا قد
 دور ولللاقوو البل ابرسْحي نم ؤولاورانلاب ناربتحي
 كم1 وبملا يهارب ىدريس ناكو لاد ىإّسلا بطقلا
 ض4 نوقولل اوعراس ّىد وهلا لجو نع هداَّقخامل
 اولاّمت مروعا وهو صدأ نم ىلا هسامرل لامك ةصاخلا

 نولومناماو ظنا ىلاهد لامث كوبحيو برأي ك ديبع
 اويماهدنالو فراص ه ديس نع هئريال درعلا ناد

 مهل َىلحل تتشاءانحتما اير اياولافَت ضلاتم الد
 قلاع شعل قبو مهراشسعا عش ايل[ زفئايندلا
 | اماورظنا لام كوبحو ك ديبعاولاة نا نيرشعللا
 | الو فراص هريس نع هذصيال دبعلا ناذ نولوم

 دهمسحسمج



 م اص هئرصي ال يحلا ناو نول منام
 |ةعبلاعاوداب صم ضف تئشامب انحسااولاَمذ ضلاتخاالو
 | انلاقف مربنئذلا وهو كاذل او داما عِطْمُت
 مهد ةنج ىلا الو متلءايندل اىلاال اقح ىديسبع من مهد ةئجلا ىلا الو حلما ل ا ىلا الا !
 هوو قع يصر ىف صح لما مسا ىر ئايردبلا نمالو
 ظ نيصدنملا نمانلعصو مرادم !ب ىلاعت هما ان دما لك

 .#2 0 ١

 ةمطثالملا لت لب تك ناعىهص نيربحل سو هيلع



 | ريال ا درشسلا ىف ىعذاّسلا هراتضاو ةالص لكي اصدعا
 ْ نبيله هراتما وركد لك لاملاو قصرمعلا ىف ىناَلاو

 | ناو ةركلالل نبولاو ةيئمندلا نمىواىهطلاو هيغئاثسلا
 اكلوا ىف سسائإإو سلحن لك عبارلاو ةلبانولا نم ةطب

 8 ماسو هيلع هماىجص هلوّمل هطاو ءاعد

 | وزما قو هطسو قواعد لكل وا ىف فولصصا بكولا
 | ئنعلب لاذ هئع هسا ىضررعنع ىور و قاسبطلا هادر
 ئتهئمدعصيال ضرالاو رامسلا نيب ىسبحي ءاعدلا نا
 | ةاربلا ئعو طسو هيلع هساىجص ىبلأى لع قصد يح
 لكؤسو هلع هساىدص هسا ل وسر لاق لاو براعم ْ
 ثيرهلا ىو روح ىلع ىبصي ىح ا ىسلا نع بياع د
 ها نات ىلع ٌةداصلاب او دب اذ ةصاع هسا َملاساذا

 درسو امهدصاى ضعيف ئيتجاح لأي ندا نم مركىلاغ
 مهلاود ةسسلابر وهما دنع ةولصلا ىتممو ىرمألا

 مهمل ةبشلابو دافغتسالا ةككرنلا ةبشلإبد
 الريصت وويل ءامدلاو عرضلاار دموارجم وار جتولو

 ١ ةيريرسلا ىف ىبلح ا ءا وراكم سو هيلع هدا ىفص ىلا ىفعت
 اصلاتردعلا ىقحو لمت هيلع نلس اررارّرْسا ناو
 نمل ةيرشلابو ةمجرلا هن ةيشلاب اهي !ىلا ثمود
 ص اد ةكتودما ةالص تسيل ذاداعرلا حصريعو ةكئردم
 اذاوصفا ضيا ةيحرلاب مصاواعد هروْءاذ رامعتسال ىلع



 حارهللا هل معاريهللا لوقت هلصم عضوم ىف سناج
 مظهابندلا ىف سو هيلع هسسا فص هع ىف اهانعبو
 مس درحالا فو ةمايملاموي ىلا اصوائبأو هتمي تس
 حسو هيلع هسا ىجص هل ءاعدلا ايدصَقلات هئما ىف

 ةرفصلابد ايام ىلواو لايككا ةدايز لبي لماكلا نال
 لديل ةليسولا سو هيلع مدا ىنص ةيقؤهتؤ#ا هبلع

 هما اول سر اسو هيلع همابص يت هل وذ ىف ىفصملا
 هل تركألا ايلدلا ىف دبع ل ايلا ال هناذ ةليسولا ىف
 ةىلل قة جر ددعاوهو ةىّصلا موياعيفشو ديهنس
 اهرانيالل اد ام سو هيلع هسا ىفص هب ةصاخ ىو
 مح ماواصرو وهالا ن ولأ نااوصراو دعاو لِصرالا

 هربا ىف صاهيمل ءاعدلا هِي ادو و هيلع ىساىجص

 لاقى ارلل باوْئلا دوصصو هورس ارظا سو هيلع

 دوهشم اهردصارعْسل اري لاصنا نانجلا رماسلاو لعل نإ

 لاسم غصمو سو هيذع هدأ فص ار صاص ةعلط

 |[مرطي ةبعشسلا كدت نمو ةلصك ىف ةبحْس اردد ناخب
 . | لك ىزد ةنكلك لت لمنال لسو هيلع هدداى صدم
 ةرلاِضلا ملتلا نيميوا رو دوك ةل نثمملظعا ةنج
 . [راطبع نيد ىور ىضرلا هانمبوا مهسناكمبظغنلاب
 أ ملاسيدرا نموكتمام لاق ل سو هيذع هدداوؤص ىبلا نا
 نونا نمر وياي ل ومش لير بج نأ جالا تمانا اذا ىلع

 أ



 ةمحرو مالسلا هيلعو لوفاد مالسلا كو ضي ن ننبا|
 ْ هسا لوسرىلع مالسلاو ةالصلا نارلع | هين أكريو هنا

 | ليل دب تادابعلا شاس نمل ْضدا سو هبع هدا ىلص
 أهبإان ىلا ىلع نولصي هتكك المو هننا نا ىلاقت هلق
 ١ هسا نال كل دواملساولسو هيلعاواص اونا نيذلا
 ةدالصلاب هتككالس م او لوا هسُمنب هيلع فص ىلاعت ظ

  طولخ هيلعاول سو اولصي ناب نيثيؤملاما هيلع
 ١ هساىؤص هيلع ةالصلاب نكي لولو تادامعلا ساس

  ىلمعول ذانمكت ىاصملاىلع هيدا ةالصالا لس هيلع
 ١ كلت تيل ةدعاو عع هيلع هدا ىفص م ةعاطلك رع
 تاعاطلا عيمج نم هلك رع ىف لعام ع ةرماولا ٌةالصلا

 | بسح ع ؤسو هبلع هسا نص ىببلا لع وصي دال
 ةتيبوبر بسحولع فصل ىلا ىدو هتاوهجس هساو هفسو

 وسلا ةدصلا نا هنع ىلاعت هسا ىضر قيدصلا كوبا كاد
 مل بودل قحالسو هيلع ىداىاص هما لوسر ىلع
 | ىتعلانال باكرا ىتعنئلضئاو هيماحلاراشلل درابلا
 | لوسرولعمودسلاو ةودصلاو رانلا نم ئتعلاب لباقي
 | ممردسااو ةريصلاب نريباود لسو هيلع هنناىكصهنا
 لا ليس حرس بخ يعالا مام ارهظّساو ىلاعد هسا

 مارال ديس ىلع ةددصلا ىف غيصلا لْضفا نا نابصلا
 محهللا ىهو يشم نبا ةردص سو هيلع هيدإوص



 ضوراؤنألا قله اور لسالا َتقّْنْسا هنم نم ىلع لص
 هلو ينولئإإزعات مدا مولع تل تو َىداهحلا تّمترا
 ضايزو قصإل الو ىباس هنم هكردي لذ موبزملا تلأضت
 نضمضفب توربحل ضايصو ةهلوق هل اعرف توكللا

 مك الول ذا طونم هي وموالا خئّسالو هّقفدتم هرازدا
 | ايكديلا كنم كب قيلت ةالص طسولا لّضاك بهذل
 غيصل !لضفا تاككئاوروكَدَملا مامالا لآ هاهاوه
 هل هاومامهبلا كنم كب َقِبلَن ةالص ءلوق نمارجامل
 ايام عمار دق طاحيال يظع ىلا ىركيظع ءذهود
 مص غيصلالضفا نا ةعالا ضر اأو ئساحم ئم

 ملعررا فص ماسل ىلعاهبر ومالا صاب وكلا دمت ]

 لضففا نا ىود ل اراتح او ىر ال امامالا هداكقا املس
 كلا هركد افكد حملا ىلعو درجت ىفع لصرحهللا غيصلا
 ىسناتسي ىوونلا مامالا لاق نولف اهلا هركذ نعل ضغتو
 ىعتاشسلا مامالا ةردص تاك ةغيصلا هذه ناب كلذلا
 000 نا جايرملا حرش ىلن ىيمدلاراتخاو هع مسا ىصرا
 -  |موللافسو هيلع هدا ىفص هلا لوسر ىلا ٌميصلا با
 "| نم هبلتو كلاجزم هليع تدم ىذلا دو ىنعلص

 2 لإ ضمد نارك كباطنحذي دل نم ءاسلو كلؤلجا ئ
 وسواي تلاه ماما ىف ىلسو هيلع هسا نص ىلا ىأ

0 



 امري حس و اروصسادن وبار ورساحر و عبصأت

 م 25ةالص ىلع فص نرحل ف سو هيلع ههنا ىفص هبزع
 ةضولا ف لات سادو بطر و ر دم ورخج ل كمل در شاه
 "1 ىلاىبع نوصي مك 339: هدا نا بطخحلا لاف اذا

 ١ ىلص هيلع ةودصلاب مزئاوصا اوعإري نا ئيمماسللف
 | راجمل ناك نيحلاصلا ضمب نا ىكحو لس و هيلع هها
 ١ اهفلمطي ولد ةيوسل اب ىماي ناكو هسضن ىلع نسم
 ظ .لاّو ةل لدلا هذه تلنىمهل لاّمف ةنجل ىف هاد تام
 | الصلايرتوص فر نم لود هتعمماندحم تضح
 ْ ةنكل هل تبحو ممسو هيلع مردا فص هردا ل وسر ىفع

 ا ملسو هيلع هسأىلص هيلع ىدالصلاب ىلوص تصق

 ْ سنحلا ىو ئييعمجا انل ههارمْض ىرئأوصا موضلا مئرو

 ١ ةلصلاب ةككردملا توض اييدلا ىف ىلع ةالصلاب ص نم
 ١ هس اىفصهيلعواصلا ىفبشو ىلعلا ةاوعسلا ىف هيلصأ ٠

 | ةلصدلملا عمت الاجل لكىلع نوك نا سو هيلع
 مدعو ٌفورخلا ٍبيَبَسو ةيهملا هتولطل دوهّسلاو

 هزعاصملا باوُسلا نمدب رلاذال او تاركلا ىق ةلجلا
 ولاو لب كلف نم يب نكي ملوهو ماسو هيلع هنا فص
 مهكر فص هيلع ةولصلا نال ةلضْعل | عم هرلع وص
 تناك هلاعى أودع ناكولو ةدودرم ع ا
 بد اوت لطمال ءابرلا نايوعملاو ناكو ضومىا ىو



 ٌئثراعل | بلوق لاق اهبر وسل ةقدصلا باون لابإل
 ' ةبحلا بحاص نع ىربكلا ت اًهيطلا ىف ىارمّسسلا مانألا

 فْراّشلا اذو ديت ىديس ىربككا ةومصلاو ىمفعلا
 هيلع ىف ددص ىف مو نوىهتسا لهن هع هنأ ىنصر ناك

 اهل امذ املا نأكو ىدرو لكأل سو هيلع هيدا لص
 ,تاطيتسلا نم لهل نا تلوعاما سو هيزع هرب نص
 ايريسلا ىلع و ريح ان ديس ىلع لص رحهللا لق ىل كاذ م
 اذا كيلعام تقولا قاض ذا ال ليت تو ليه د
 لضنفالا ةبرجىلع حرك ىذلا اذهو لاق ى تلجم

 هاد نانعصإلاو ةالص ىف تنصام نيكد الاو

 كلللو ةصاو ٌثمولو كتالص كوا ًةماتلا ةردصلاب

 فد ادد يس ىلع صرحهللا فو ارب مع اهرحا ف
 ديسولع كرابو يعاب اىلع تلص امدح ان ديس لا
 ميه! ١ان ديسولع تكرابا ران ديس لا شعو دح
 0 لو دج يمحكللا نيم اعلا ىف ميلا اذ ديس لاىلعو

 ص يار ولام ,تاكرسو هدا ةمحرو ىلا اهيا كيلع
 )عربا ةالص هسا لوسراي تاق ىسوو هيلع هنا
 | | ضاع ناكل كلذ لع ةدصاو مم كيِطع ص ملا
 هيلو لذا عىل هراصملكث وهلب ال لاذ بلع
 وهل رمعترشاو هل وعدت ةؤوئردحلا نم لامجلا لاما هسا

 نا



 اكقبطلانم هلفشل ىبرسا مسالا كلر مع ددف بلقلا_ئاماذا

 | ىف ىودملا ئص حشا |نضيس ةمردعلا لشن اك ربك ١ذ

 | تلضااًسباهّمو روم املا لل اضهلا ىف م وسلا ىلا

 .,ماكمسلا قلع امد دع دو اذ ديس ىنعرص مهلا كاف :

 امامدلا بهن درك امد دودو اصاورصا هل لصحت

 لضئو ع جيصال ورك كامد دعت رحال هل لصحت هلاىف

 2 ئصحف ىرزمملا ئإ هركالام هدول و لاو هنا

 ؤ ءا لغد كل دناسسلل مييعصو دو اد ىفام امالاع

 نلاةردر اانري دي نيبو ةوصوبع حسو هع وس

 | تفهو زر نعيسرو لسد هيلع ههنا ص لاف نهم عش ةاونا
 هسا ناس ىفلوث لاو ئيمهع تلاد اذه نمل 0

 7 7 وج سو هملعمرباأىفص لاذ و كربا مدام ل

 |ىلص ئح ةركياه دنع نم جرد واع هدا

 أملا ةسلاج وهو ىصضأ نادعب عجر عيش مرح
 | ميبرع وص لاو مخ اذا أفا ةلاحولع
 تلداعلزوول تم ترف تماىفح عبرا كل دعب تلئدؤل

 ادار هتلط ردع الجو هدا ناكس نهمسزول مويلادس

 ىب صر مصدَو هأرس تلاد تاكد ا رمو هطيرع شدو هشفن

 وثورصل ارامشم 2م ىعسلا هئيصل وسو هيلع هربا

 2 واط هدابع نم ىأْ سب نس ىبعنمي هرداو نزلا ىييض وم
 | ٌييامْهلاو بتال و بضم ةرئكىلع ذوتبال ىلامنو ناحجس



 | هساوص هال وسر للعم لسلاو ةدلصلالضفف ةدراولا
 لخمازص سلو ادج ة يك ميصلاو ناياكوللو طس هي
 سخلاو شو ىرلا نمد وعاد هك ب وراولاب عضد ىنبلا ىلع -_
 | ناله هسا نع ماكصدلابانريخيد اذ ءابلإ سكب ربح الا
 | مريع ىد حاب اًربْطا طمس ناكناداضيا الوسر ناك

 | ذل وطاموا ىلا عن هددا نع هربخي لسربج نال رشي بج دا
 | الاى نمامءلاذ ةبنرلا عوثرص ال ةعئرلا ىو ةوسلاس
 ال يقال طف رعب نمزج ر فاروا هتما سل ضداوهو
 | )يري سلا ترتضاو لومفلاصساو لعادل مسال حلاص
 . ةوسلا نموا علاسرلا تناكناو لوسرلا طمل نعىببلا

 نيكحلا هل وق ىف مالسلا ربع ئزعلل اوررض : ىلع

 شو ىدلا يع نوصي هقككريمو هسا نال امهدملوّمل ئاوم

 ٌةويبلا طص ول ىرلسلاو ةردصلا حسام اهلا ةر اًسا كلذ
 ركذ ناسا هناب ىبمل !اوفرعوو ةلاسمل ا ضصوب حجسياك
 لوبي عرس هيل ا ىوا اعبطرطم نعى طس مرا ىبب نيرح
 نك أه ف رعيد لوسرلا اما و هؤيطبنب اول ل ناو هب
 صفا و مولا اىرنيش هئيلبتيرماو ملول دييمتلا عب
 ن وام فطصملا سككعالو ىنب لوسر لب نال ٌيدطملا
 ا مع قلحل نمر الا هن مبو صيلتحلا صو ةونيصلا نم

 مط ليعاممادلو نم” ماك يفطصاهسا ناحل ئجلا ىلا |

 32 ملام ىنرد نم قطصاو نانا
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 أ قلىلاع لاف مهلا رايص نس راص نسر ايضاناذ ماه ئب نما

 ركبت سدرصرمنعاد هيلع زرع كسفنا نم لوسر ىءاج

 هني عوسو هيلع هدا ىبص هتمحر نمو ىيحر فور ئامؤملاب

 مهاب هّيارهو ماسلا نيدل رجهمل هر وف تاص لاح

 وا نموهل هراهغسا توم دجو ماكصالاو عالى
 ىلاحمو ل0 00 وىمل مان لاو

 ةراداو عئوشسلا عرتساو سلا و كك هس ٌىايصاما كر يط
 أبو هنا تدهس ص ارم ناي ىلع ىصرفم كلا ناذ نان

 هنعاس ةرطألا ىفو رككىلاعن هسا ترمخختسأ انيس ناك
 دعم ائلسراامو ىلامت لاق ماعلاو صاخلل ف

 اهبررشاو سو هيلع هسأ ىفص ماىسا فرنسا مسالااذه دي

 ْ اكل نيولسملا عيمج دلع اعامسا هال او نيملاعلا كاب

 كلزل و سو هرلع نسا ىفلص 0 ةرلصلا ىلا

 وفن حر داكلا مولسا عصي ال 'ءا ديحوسلا ةلكهب تصخ

 كول هدا لوسراروث نأ دهط ماو هما لكلا ال نادههشا
 سش أو مسالا ابا هيلا صيدا لط بد يلح هز وهو ريحا
 دلع ديذشلا ىف ب نابشالا نيعّيو ليهستلا ىف ىونسالا

 دال حرس ىف أه لسا نم هرعالو هروح نكي

 دمر, سو هيلع مسا ىوص هلبق وسمو ةطضخن 375 ١

 ىج بان ةوبسل ا واصر هباوعس ع ةسمالا

 «نلاسر لعجت بص لعاهساو دوك هىسا ناو نامرلاص



 ارب تولرتدالو عباس ف لطلا دبع هدهدب ماوسو ْ
 / نيريلوادر كنا تمس شبر قهل لاف نرهنس
 ءاىسلا ىف ديجينا توصر لام كموفال و كنابا دامسا
 رعرطنزم تمرض ةضف ة ل سى أر منال كادو ضرالا“
 ت شما ىف ف ىطو ضصرألا ىف ف مطو ءامسلا ف فطاير
 ارون تأرامو لاو ةروس ماك ت راع ع بولا ىىطو
 اهيلرجناو برعلا ٍتادد اعافتر و ارو الع ةعاس وأ دارت هو اطععض نئيعبسبلسمتسلا ود نيرطعا انزسر هذا
 5 سماء وثو اهب نوملعي سب ص نماسادو نيدصاس
 ابرق هم ئعصارا ل باس معذحلا رماد دان اناررعطن
 ..|كرب تفترد مرتنعا ولقدو وع را سكيتا جر بيطا الد
 | اصتناهبا قا نسنلل بصنلا ليقو للا لذ زم لواننأل
 بتي صنم نوكسد ولومب هل اهنر عت شيد ةنهاكى ع
 كلان ضرالاو ءىسارلها ه ريكو ب لوملاو ٌق ثمل ل ها
 كللللا اهل لاذ ئيح ةئمآ همادب هند عام مما روحت هاوس
 دير ض هيتضوا ذاذةم آلا هنهر يسن تلهحرو كلا
 تجب عل يلد ىهو لو هيلع ههنا فص هىساب يشل بحكسيو
 هاوس مازمالا ىسالا ىعسال أَو لسوو هيلعمساىدص
 | ىفصيددا ل وسر نا هنع هسا ىضر ىلهابلا ةماما ىلا نعو
 ظ كرو ىلاصار يم هايس دولومهل دلو نم لاو م/سو هيلع هسا

 ةدرشلا لمس ىضنرلا هاور ةنجلا ف هدول ومو وه ناك حساب

 شو 0



 أ ضرالا ىف نيص يس كُن هلم هس نا ا فَسلا بصاص ىورو

 هيلع هسنأىبص دج مسا أرشرا د لكلا ةساص مارد ابع

 تيل كل ذ ىف هسا لعمال تسب ى ديحيممسا ناككمو ىلسو

 زرار مس نأ ى ون و ادد اح هتجوأر تناك مو هكر
 لوسراي تلاكابنا للا دبع تنب ةملصنعو ا كد هه

 كش هم واعجا لات رللو فريال ةلقاضارا

 ىفص لاهو ماعواصرل و ساعو تلصضف اد هيصشنا

 هلاوهسواو هوقركت ' حت متيمس | ذا ملسو هيلع هنبا
 2 ميلع هساؤطص هنعوار صو هلاوحفتالو سلحملا ف

 هولدن لو رحت همسالصر مرفو ةروشس ىف موق عقجاان
 ىو ثرلام نب سا نعو مل كرابي ملالا ىرزر ونس ىف

 فوي لاو ملسو هيلع مرنأ ىلص هننا ل وسر نا هع هينا

 نال د ةدجلا ىلا صم صأْص ىلاعتد هسا ىدي سب ناربع
 كقؤةزإإ اين أجي هل عرمتملو ةنمإل ندهأتساامانسر
 ىدضل دع تيكا ىنأد ةنهل الطدا ىار بع لجو لمع هنا

 دكت ني فمج نعو رجنو ده هىسا نمرانلا لضديإل نا
 ليش مودا نمد الا دانم ىدان ةمايهلا موي ناكاذا

 ظ كان اور ىو ماسو هيلع مددا ىلض هىسأل ةماركنجل

 - لع هسالوفلش ضقوملا ف هسأر عئرد رج اي ةميقلا موي
 درجت مس لع هسا نم لكل ترذهنع ىلا ىلع كد يزسا صد
 .ةدامن مامات هشعيلاعت هدبا ىضر بلاط ىلا نب ىلع نعو



 كلر هسا سروال ادوحأو أ درج هىسا نس الع ضخ تعضو
 ةدبم نءبهو نع ةيلحلاف مهمنوباىورو ئيئرم لزمملا

 ةدس ام ىلا هساىصعي ليسا ىنب ىف لجد ناكها
 أ ىلاولاعت هدا وحواذ هلب ساؤف هوقلاو هو ذأ تامه
 | هدلئرآو هيلعوبصو هجرطا نا مدلسلا هيلع ىسوم
 | تليصعب ناك ااو دير ليسا ئب نا برب دان
 ناكرتاالا كلذكملا هيلا ىلاد هعاحو اف ةنسآئام
 سو هيلع هدا فص يحى س الا رظناو دار وتل ارش انك
 .هلّ يدعو كلذ هل ثركّسم هنرع ىلع هم وو هلت
 ماصو ىلص ئم ضد ا حلا روح نس نيعبس هور و
 انام نكلال هل ةماذ ياسو هيلع هى فص هتيلصماو

 ملا ادن ال سو هيلع هسا ىفص هايم تناكاو
 . *ةمايعلا موي سائلا ربسانا سو هيلع ساىدصدنع
 اثوررا دشسلا تقو نوككةمايضلاب ةدايسسلا صيصخختو
 فزؤئتاو اى سومو هرم هاربا هما لارا ردبلا
 ىلع ىبيببح نزتوال ىلا صو ىف لععو لاذ أبيح
 نع نيجرال ىلع جنا ىو ئعو هسا هاور ىو
 . ديسأدا لسو هيلع ههاىبص هنع ىزم لا ماعأل ١
 ظ ى نمامو زحالو ديلا ءاول ى دسوزخلالو مدادل و

 نضلثلا هبدا لاك و فاول تحت نمالا هاوس نمت ىذا
 مدارلو ديسانا تاياولا ضب ىف ايلاذ مدآ هيا عم



 2 نم لصف أوهه زر ىسومو راكد أدلو ىن
 اينبالاج ليطعسلا نعت سو هيلعهس رص هيبزراماد
 | نس سون يع ىو ضلال سو ءيلعمدا وصل وف ىلاك
  عضاراما ور هايل ىلع ىو ريبعال اور ىو ىم
 فا لضفت ىولصففن ال ىعماوا هسو هيلع هياولص هم
 دي بو : عيمجافع هديل ضفاب هسا هيلع نالموااصش

 . ةضئاق اجاب وص ملدا راسو هيلع هداوفص:
 5 | ملسو هيزع هنأ ىجص هنا جارعملا
 اصلا تمار ند وم ناو سدّمملا تسب ريس ل لح دام
 | ه ديب لربجذلخأذ ىرمأوب نم نولظنياذوفص ومات
 اصلا ضف املذ نوتعكر 2 ىكصئوسو هيلع ,ا ص
 ١ للادال لاذ نواح ىلص نم كر ٌددالسربج هل لاذ
 | ىدطما | موعلا موي هنا كال و ىلا هسا هئحب ىغب
 ىف ايام اص نم لضخ ىاسو هنعمل وشد ركل وبو
 مايصلاب ئيسولام الاد و م ايس مننا قا
 مناير سو هبل وقص ىبلاوةكئراا ل
 ةولصلاز وحال هلا ىلعا اركلاىصل اوباحيالاهلاو

 ع اهياب ١ يمت الولمتسا دككردم لاو ءاينبإلا | ىلع '
 ىنصِلوُمل ءورطم ىمح ل افاطنا مصل هو ىلعز وجو ةهارلا 2 ال او لوألا نردخ ل يشو ةهوركملضو ْ

 ىرللو روج لا ىيعو ريو عل ص مهلا ماسر هعمل



 ىيوجلا يعوبا مامألا هلاق اك شاخللرظنلاب ةددصل ممااسلاو لألااردركذي لئلا هو ىرتبلا ةودصلا عا

 دالااصاعول و نموم لكانه أ ءاعدلا هام ىف ل الاو
 ححدملا ماقم قو ميس ءاعرلل اجايص اش اىص اعلا
 | مه امي قو ىتاكر ولأ دررواه ا ذْحا قنن نرؤم لك
 رسشاعمان دنع بلطلا ى بو ىشاه قباونموم ناكرملا
 ةلبانحلاو ةيككاملا ةملخلا مداسلا دئعو ةيمث اًسلا

 1 هرلسالا دع امو مرلوفاماو يملا ى ع يمي موا انيس هدلعو يمل وا عسل داو ضصرالا هبحو ىلع نوكيا
 [ايعلاو درا ناذ اردصألا ال ةبعصلا مودل طر و ئه
 نيمرا در عكى كبرى سلف ارد سم تامو ىلاعت هنادي
 | حرس ل نيهسا ديمكن أىالاىلا راع نماماو للقع
 . .اريزشاو ادددع باوتلا نع ةدرج نكت ةعصلا هل دومسش
 | د10 مهنتك ف جصلل نكت دوشال ازيا ةريككاملا دنع

 | ىثاشلأ بهذمل كلأد ىف ءوجرل ا نم هنامرلو دئنصو
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 ةينلامدوع ةدئافو :حارش ا ضمب ةيعنرب ف 1

 ْ ثايمعل انمدوخو 0 نبال مب 7

 ير ملا دعا هسادبع هعساو عضم َء هب هما كرْزكو ظ

 "ايلا ورضفلاو ىسيع لضربو )سوو هيلع هسأ ىفص هل

 تلا ةككردملا لضدتو مالسلاو ةولصلا
 نينلا نخإو ضرألا ف ىلسو هلعاسال صا

 اق سبعد نألا ىلا دصا مرش تلو هومدأبو اوئما
 ثروه الفلارطبلا نم ةباعصل ارطخآ مالسلاو ةدخحصلا

 حر دنع نوعضخلاو ةىعملاىلا نوفا ةككردملا اماو

 نايحسايناوريضخل نا لصاحملاو تام لن صو ناضل

 قفاه لاو نإّملا صب لوسر سايلا نكتو ىتعملاوع

 يلو ىلو ليث رضحلاماو نيلسر لا نل سايل ناوأ
 | ومو ىو ملا لاق اررطسو ا رومأل ارجو لوسر ليثو
 تاير ندي همليؤ# لاحعدلا بزكل ىذا

 ال و يزكي موميشادوس) شب نكمل كوشن ماع
 ىرميرلا ىصر ةلىصلا ناكو اه دعب هيلع طلسش

 هان نيزك سو ههلعمماىف صولا نو لعب
 لصر نكى عفن ةماخرمجم د١ ناكتأ كلمأل ىلملا

 1 07 | داو هرلجو هبصواهيب ل كلل ديف مم

 د دس ساد الب هاوطو ءامىفع نولسم نولسفي



 سلظنلا نو رجيالو هدنع مراوص ا اوُضمص راكد اذاو
 | لكى نع بجيو سو هبلع هدداىنص هل اهيظعت هيلا

 كرسر باىدا نم دصا ضنعب نم هبل ىهطي نا

 متكادصا يكذب اسملو مسو هيلع هدأ ىلا ص هسا

 كاسالا ميلع بجي لب مرش, ىرجام اح هل ىئبنيال و
 ناف ةماعلا سل اجي ئئاميسال :همئالا قافتاب كل ذ نع
 لاق مرقحف نعطلاىلع ةماعلا بولق عشان ركذ
 كشر ىصلائيبكرجامو هدياولا ةوفص ىف نوطسر ئبا
 ظ انيوكس بج ىا هصراش لاق ه تشد ابةجالاصاو هنع

 ايس ىلا تابراحملاو تاع انملا خم ىرنب ىرجامع

 أهرب ثول وهاي دبا اهرضدساريرط امد كلف ىرنم ني
 بسب |ىررع هدا ىنضر الع ةقواعم ةعبر اكادتشسلا |

 ايلعنال ىرئماوصتفيل هتريئسعىلا ناوع ةلض ىلا
 اعرطقلاب ةردابحلا نال بوصا مرمي ريعأت ىار
 الطضاىلا ىدوتر كسعلاب ىرطودنماو مه انسع زك
 لوى عع جورفل ىلع مزعىرضعب ناذ ةسامال اا
 ىأرو ناّمع لش هنع جزع نإ لي موي ىدانام
 كل دو بوصا صاصتشرلا مرعاشو ةر دابملا ّحواعم
 هر ادعو موك لماىحتو هرهاط تب وا ىهل نال

 تبي لا وحالاب لو نردد ةنسلاو بكا صنب ةَسباَن



 رضوا طعما ىنط لاو نارجا ارو بيملل هزل ةلئسس
 ١ باصاُ دبصا اذا راجلا نا نئيىىحصلا ىف تاك
 لاق دّوورصا هلئاطضاو درعا ؛؟ثراو ناصا هلك
 ردك اينع اذ ىباصصااومركم سو هيزع هدا ىلص
 هسا ققاىصأ ىف هسا هدبا سو هيلع مردا فص كاقو

 ترص رف ىدعب نم انضرع مود حن ال ىباصصا ىف هسا
 نمو مرضُمِبا ىصعبش مرطخبا نمو مهربعأ ىبح#
 كُشِوُِم مسا ىا دّصُف ىلا ذا نمو ىئاادا دّمح أ ذآ
 كيصاا, الل ىلسو هيلع هدا ىلص كادو هذا نا
 بقدر مال شم يا كدعا ناول ه ديب ىسنفد ىذلاوف
 دقو ن (ئتساهاور هفِضد الو مصرصا دم كردااب

 داراحصإ عسدقلا يرحل ىف اى ةلارعلاب مهل هسا دش
 جام دوصا ارصعب ءاىسلاىف مودا اى دنع دياي
 اهضج ءايساوج موج اك ىاىصا ىو عا تدع ىف د
 نمْئدحلا فو متل دعا ّييدَسْفا يرياب ضحب ئم وص ا
 امو ضرال كلن لها مِيمْس ورح ضراب ىبلاىهصا ئم تام
 ايرعو ةعبراو لا "ام نع سو هيلع هدأ ىفص
 عىداو هذع ىور نمالا مسابو ةح# هل ىرلكافلا
 مامإل ا كى دصال منخس نم بحل لض ان اما هنم
 بواطم لب هذه ررط ردو ةيواعم نمْزتكا الذم ىفع
 هدد اص ردا لوسر نمىبعل سارفلا طصو ٌتصنم
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 ترص اك هلوسول و هساب وبحمو أب هن و فس هيلع
 هلوككو ىصلا ؛ نود ارب هما هرما ىلا هأرا هس وربض

 2نال قعاوصلا فاك ملسو هيلع هساىلص هتبر دل ابا
 2 قرد لعجو هبلص ىف ى لف ةسر د لهج هسبانا
 طاطلادع رك مالا دبلاىفلو بلاط ىلا نب ىلع ب ىلص

 نيت ىلع ديكو ىلاصماو َىِمب لهأل ابع مكدَسا
 لع .ساوؤص لاذ ايك نو فل الطفابحصلا ن ضو 1
 اكل ةمونوج يذلا ميزولي نيذلا م قرف رب
 واكو ديال لملاك ما در واما ذه ضاعيال درج ثا
 كلوالاو راوالا ضعراشعاب كلذ نال امهرحا ماري

 ابلاعرنملاىلع ءاشلاب دجو ةعائجإلا ةئيهل ار ابتعاب
 ةلمسلادجوريدّعلاو هانمم ةِيو هيلا ئاصملا ئ

 و ةبكصو هل او ديحىمل |ىدع مول ساو ةولصلاو ليلو
 نامرلا ةىلاصانص ىو وديلق ناكمو ار شك امز 59
 قف وي ةرلاكممو مرلار اّسعاب ناكللاو ىطلاراتعاب
 نم عون ئم ارضا بولس ىلا بولسا نم لاّمتنولل اير

 ةلسل ومهم لّمسلملا عون اورطا عود ىل مالكلا
 اكايسلا نايبوه هيلا لّمتنلا عومل اواهدعباموا

 ظ 1و دب اما ارذصاو ةزوصرالا هذمم فيل َتىلع
 ىصوسلا ناكو دعب م نس نم نكياعرم ليصالا لضألاو
 ا” دبا تاس و يتمم

 وو



 كارم الا ا وكوت لالا
 مقر وص هلوقكاهريعو ةيندللا ههاوملاف 1

 0 أذ دعباما ةاىسلاروب ىسا يلا بالقح فاسو
 اولا باّكلا لها اين ىل ص دلصا هسا كيوي

 لشي ىضوغمولا بانك كالو جالا متيبواننج واوس

 وار ارريفا لاما ىلعار يطد نم لوا ىف ضلّضاو كلذ
 ةعاس نيس ليش و باطلا لصف هل اكو مالسلا هيلع
 نب ليخو ئول نكمل لئاوئ ناك لفو

 هلم دب سالم مرطعب كلذ مظنر5ُ قوناطخما|
 | بوارو دوادو لاو أسمح اهل هالناد ناكنسدمداما ضلخلا ىرع
 | ؟لعبو بكف ناس سمن ِ ةهجو بال لصن هل "تاكو

 سهْس ىف هلعداصو ضرن مايصلا لوما ذك مايصلاد
 ظ فلالاو صف ىااّسك نم اولا شساعم اشيلعو ناضمر

 اوما ئدلا ابءااي ىلا عد كسا ا ماطر تكا

 0 ناضمر ماييص مكيكع هنا ضيف ىا ماسلا مكيتع
 وثمان لاارياايب نارها ىف اونو ولهما هده هاش

 ليلا نبا ناتشو نيككسملا ايياايبابرتكو مالا د فو
 الام ونىلأ ن نمأ نم للك عيد ل نود ةييئلاباونمأ لادو
 امنا قت مدع مدصت د نم ناىألا ف ىوتا صو
 نينا عم كانعق هربا توسل شنب نازمأل اق ى وصلا نم
 | ىقانأب تلخلا رضفا لسو هيلع هدا ىفس كات فريم



 دعا[الاع اكودوا الرسل 8 نونموي هب لاعررا برلصأ ىف

 محدحأ لش هسا لولا ؤم ةديبع ىبا نعى رادلاو

 كمر نزيوك 0 اى قس ان فاسو ف يع

 لاعيمتدا ا نووي

 امرا ا راسو هيلع هساىلص انيبن ىلا مدا نم ءاييجالاو
 مون ءااومعز ةدسلانماموداوهاصو هوكرتت دوبربلااما هنع

 تاكو ناك اذ كلذ ىف مرتضأون نخاذكو نوعرو ارا
 ْئل لاق مكس ضر الب وطاناماراوماص د ىراضنلاماو
 ْ لكأب هدعب ف كاي مرلع اك الشع نديزال هسا ىافش

 ةعبس نديزأل هردا قف امس ل لامه ءاذ عواد حنا

 | ناإلا مايألا هزه عدد املاّمف هروب للم ناك مايا

 تراصث لعفثهلاردءال عيرلاف انمايص ل عج و ابر
 : نايل صريعو ةداتكو ىعشلا بهذو ابوي ئسمح
 م نو فرت ىسيغ وباع ئناضمر موص بل ىلا 2

 دي دل ارحلاو عظمي امبر ناك ال كلذ و كلذ هموضأ

 مينو مهراطسا مريام اكو ديد شما د بلاوا
 5-5 عمر اسؤرو : اطعئأر د عمتجاد ىرسامم ىف

 ا م ونا رو لوصفلا قا و ردا هولعجل

 : 0 و 1



 أهداف رج اعوبساءرموص ف دي لينا هعجو نمأك
 ه وتل انتدرنعأ كالم ىريل ىو كلحلا كلل ذ تام ع اعوبسا

 ىف هللا ناىلادوبرفإ هذو كلذ نع ليش هاموب نيسمخ
 حولطم ركبت نم يدل ىلع بكا اعد هلوقب هيبتشلا
 ضي مايالا م ءوصن مذا ناكف'هضوو هررو نود موصلا
 طيمو جون ناكو شعرا و شع عب لاو شعل انلا

 فب و اموي موص دوا د ناكو ءاروئساع موب ناموصي
 | ثيص نموبرف ليللا موضي ور اريل موصل ىسيع ناك اموي
 ا ةمال ا هزرش صئ اص نم هّيؤبكو هضدو هردت
 فلاح هموص ةىكح ةوررطسلا هببسب نوبتحب ىا نوُقَس
 ] نانا ناطينسلا ماغراو سسفنل ا سسكو « ىوبرلا

 | دبعلا هيشتو لقعلا ةلم ةحضنو ةككرحملا تافصب
 ةوبرتسلا هعلمو عوجلا لل نم هذوذب الرمد ا ةاس اوم ىلع
 مثوصلا ةىكعام ىضولا سوم نبا ىلع لاس ناوماملا نا ىكح
 ىلع فر اذ عوجلا نسريْمنملا ل انياس هللا ملعدامث هترئادو
 .ضفلا ضال ىح ةرورض عوج ام قو ذر موصلائ علا
 | .دكحل و ىدبالا ه ئتكالاب ىضا نوماملا لامع
 دمام لمع |تلاقو مدا ئب ىف تنعط ةككدلملا نا
 فلل سدّمنو كررحب ميس نو ءامرلا كفسوابم

 ايرماببصو ايريدصم ترجف اذ ايرتعاط ىلا ةككردملا ترد
 طعما نا نوما خدال امىلعأ ىلا هد هدا لام ايريس
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 'ىل تارطفملا نع نوموصد نككالملا

 ىرجاأيسصا ا

 اكو ا ف ايصلاب نيْنموملامم اد
 « نايوع زودشسب نوئبذي ىرا 0 وحكم

 ايلاف عوج اناوفذيل موصلاب مم اورانل ابصرل هسا

 ىا تارودمم نايا مرجز اذ نما وجبل مرمؤداد فرحت

 لوالا ىلعار دم او لث ولو وا مولعم د دعب نادك وم
 حبو نامر بوجو هموص بجوام ىاثلا ىلعو ناصمر

 ٠ وار وساع مويواربرش لك نم مايا رتل وه لهو هب

 ناك ناضمر ىا هطصرفو ىف الا ل يصمم ىلعامصوا ديفت

 سماح ذو نم نابعشير يرش نمالْح نيتليلا نات ماعب

 ضورطمملا نا لاو ننس و هيلع هسا ىدص ن افملاب

 اهماب لاقر يرش لك نئم مايا ”ثولت داضمرررش لبق

 ناضمر هن ضارط ىذلا ماعلا ىف صر نس ىف تضف
 ص نم اصمرر برس لّصام ود شيع ةَداَع اوماصما

 وه أنس ايمي امو مايا مثولت بجر نمو مأيا ةثرفت

 نابحْم نم انّ ئبتلبلل زي مايا يرش لقا

 تاصمر لش ضف ىذلا ناب دوقلا ل خاماو مدت أي

 ظ ورجال ل57 مئرلثلا مايألا و ؤاروّساعوا طّمثت ءاروّساع

 تاضمر ضرب خس اهرّصرف تقول صن مراد

 ماسو هيلعمسا وص مدا لوسر دك امل ىو

 تح »رز

ْ 
 ا

ْ 



 يال ارو اع موص نين لا ىفعو هيلع هسا ضف ةنبدملا |
 ىلا | هش شلع ةعبس كل ز ىلعاود اكد رش لكن ب ضيسلا
 2ثامهُصرو نو نوكسش هيلعو اسمر مولع 2 نا
 ءارشبا نوكيو ةرجرلا نس ل والا ماعلا نم ضص سهَس
 بربسو منفلام ىدلط لوألا عبر ر يرش نم مأصلا
 ىا/ى بلا ةرجت نم لصااحل مدأ ْنا اعودرص ىورام ب وصو
 نانو نهبلايطباموي نيث الث رادقم هؤوص ىف ع ابع
 3ث هلكأن ا لييلا نودرابرلاب موصلا هتماو ىِبلا ىلع هدر ذا و نهري ا يلب اسوي ني ال ماييصب ما هيذعمدا
 ءانبلاب دج ماصم انيلعىلا غن هدا نم ضدوهي ليلا
 مقارب ىا انعم ةيلو هيلا فاضملا نذحلمضلاىفع
 ةينو هيلا فاضملا ىزححل يوم يع نم بضملاب عمو
 ماصل لوهمم نيوّسلاب ةوس ىلوالوالاو هلفمل
 | اموي ني هش رلا ّماامو ملأ لع وص اهاوعا
 | ءركللملو يعلاومو ضداؤد ٌةِئاَيلاواصاو اماعالا
 مِلسلابِتما نماصفاز هموصب نموس ومن نيمظن كلذ ىف
 | بتيزملا باوشلا صنم لماكلل صفانلا ةاواسس ىلع
 بيسي اماما هللايا ىلا لفن عم ناضمر موصل صفع
 قول ءر ابار ونزو هروكسو هرطو يبقا موي موص ىفع
 ىلا عيَعو ىوونلا بهذ هيت ص انلا ىبع لماكلا ار
 خم ةسمخال قفا درسا ةعوا انت اذ جينا



 ان [هتس ده مامأل اربط اماو هلوث داوعاو هقيقحت ىلع
 هدا ط ارسلت ةجياو ذو ناطمر دبع هش ناضعنبال
 غادملالب هذ دج ىسحلا عوفول اسص ناصف اها
 هبوص اياه ددع ص ّقن ناو لماكوه لب اعربأ ف صم ال
 ةيحاو ةدسؤ املاعامم ناصقسال د املا ليثو ىوونلا

 اماوعا ق اهم ناصّم هان دجو لاو ىواكصلا هدرو

 درا ىلع يطا اهرب 0 موصلا كك ىلع امرصحو
 عقياعا أب ةجلاى درك لكشتساو دبعلا نم هبرضل ديع
 هماكو ىهْسلا صمُنل لد لف هنملو الإ ْسعلا ف 3

 عمل ىد صفنيث هدعّقلا ىذ صّقسب هليوأتب بيصاو
 نيطلاعت ارع عرس احلا مويلا اوه ناب علا صعنيذ
 عسانلا هنا ىرنلل ىف ةراحلا نووضىهاءاولّج لو

 نإ مت نيج ةدىضلا اذاولكأذ ةجل د ده مريلع مع نأك
 هعئئرتالذلا ةليل لردهملا حول نيرشعو ةحض هلا
 ىضر قراصلارضعج مامالا لا باف عامجألابىزدوفو

 | ةجاولالا ن اصبر لوا ىطاحلا ن اطير نساخ دع هنا
 | كا هلو ا|صيعصو د صوف ةنس نيس كلذ اون ادقو
 5 زوصرا جراخلا فوا نهذلا فذ ماافانلألا

3 

4 



 !/ مصر م ارحب نم ةموظنم ىا مايصلإ |
 لئاشفو مايصلا ماكما لمجمع لقت نورتعو

 ناس مهي هذه بلطي امو هب قلعتيابو ناضمرر رش
 ةرلصو طفلا ةاكز مص ىفعو ئاىتعالاو يواشلاك
 قعد ةزوصرالا هده ىأ تفاواعرباداو ثئديرعلا

 ْ بلا ةئاطواباب سشعئاو باتك
 ] انالهلعتلاو لامر تم ط شمت ئيبلاطلا

 هلا دا او اف وكول ئمىبصاو
 اهب نيىلسملا ىلا رضالو ىل مهسلام ومى عدو هنا جس
 لِ يلا نيينسلا ايرمظن ماع "باطلا اهبا غر 5
 كاوواظلاو نونلاو ماس د لن ةر رجالا باسص

 ئساعر د و كارلا سل يك
 عيل عوج دعا اوو'”م ميلاد ندأل او ئسل او ةىبراو

 هينينس اظن 0 : ناتو لل
 اىراللا 1 5 سسصم جيراسلا ىرحا نالعا

 ان هدف طرفا ل بونك ةروص ابنعاعيميدشملا
 ناكناو وايل ةروصؤاهبال مرسل كر دوبسككي

 وجب ا|رليع فوق وملا .قيصفلا ءانلا نوبمسجيو املا اررظفل
 مدلكلا وانما ف تعدو اذ ام ئرلخب ءايرلا زوصوف رمال

 داسعإبءاناررال ئاوعبراب بم ارم ااهييع نوقومرع ظ
 ءانذ ةبيبرت ها ةىد كلذ لانس ايظفلاادك ارت ظ



 ولع نس اذااماو ةط سرد د وانو دئامبراب َة هيحر

 م نة ءلطو تضر نكرْط قاد ولا الا هلعش اه ظ

 و دم اما اطط هنوعساأم كلذ وحد

 بسخعالو ة ةدارقو ةواءوحنف دصاوب ةزعرلا بسحو

 بدؤومو ئدؤبو ةككوذسو لئانو لئاس وخع ىقالصا
 هناملع اواواووا وأي ناكواوس ابر يس كب سحيائ اد
 ايروعر اي ا اوتزاجلاو نمللا ف بملل ناك

 ليلي بوف وال تن سوعانلط
 ملح ٌتساننو خيرات | ديم هترهج تدخن ا
 ! |مساناحو اير تضو ةشداع ابارطع تا ةدسلك

 لةيردىا ىلا ليهلابىا نذأألا ةنسس ىلوألا ةنسسا
 ةيقلا ةجاالاو ءادّالا ةلالاو ىمالا ةيناثلا

 ضي لاس هنع مسا ىطررمع هذ دلض ىلا اذ
 ضجاف مف او لولوداذه لاّمَث كلذ ىف ةباصملا
 دوهيرلا ىف سضعب لاّرث طلعو فلّتضا نيدسلا
 ف لاّمْدر ددكسال اىلا هددسُْم هرلشم باسص اند
 3 دبمللا إلا إ[سحد دال ب ولان كح هنع هسا
 نيؤسو هيلع هددا فص انج امرجاه ىلا ةدسللا

 ظ ةبارصلا تلتضاف ايزو ضب ذواع.نءدسلا ةركش ع
 ىيبرسلاو هي هةايتساو ما

 بس ةرجرلا جراناو دغا دضا ةباوصلا نا ١) نا ىلاعن هسادمعر
 تي ا ا ل م
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 انس موي لوا نم ىوَمسلا ىلع سس دبل ل اًهيهلون]
 مب ليشو ديعطاوهو سيح ا موب ىرصملا ىكاح سوب دّبعأ
 | دئعرورشلا ةدعنا ىلاش لات اريش,شعانا ةّسلاو ةممللا
 | تاومسلاهرا قلخ موب هساباتكى له طعاما هساأ

 ة دعّملاوذ ىو درس ةثولث مرح ةعبرا ارم ضرالاوأ
 | هسا ىو بجر وهو د د دعاوو مرح هةجماوذو
 | حوطو قهْسشلاو هجورطو هل وضد ىف هن سهل امهش

 هرغنم هضرما ذا هميَسررع نردد اقيا
 بري هن لعلا نال ناضمر روررشلا لضفأو ىرهظاو
 وروهشلا ديس ناضمر ثي دول عي لهلا ىلع هبا ون
 يمفلا نملضفا ناًضمر مرش ىف ةرماو ةىجش تدلا
 أهدي اقري ىا بؤذلا ضمري كاذب ىسد عع
 بولا نال كل لو هسا مو دنعرلا ةدس دوجول ليضو
 | هعطو لاح همر قامة مصب ريش لكك نو عسي اونا
 | عهتامللا عضاو نا جلاد ةغللا وعضو نيذلا متلو
 | مشو نانسحلا هيف فعاضد بر لاّعنو ىلاشن هنا
 كّقيو تارارككا هدد ظننت ناضمدو تاديسلا هي لا
 لولا غري تاماهلا توين وشك ودذلا ىهْمألا هذه
 لمربي اررعم هعبط نكسيل ةعاس دوْمُض الواقف
 رص لاتل الضدي ّىهيلعئذلا ختولا لمست ىلا
 ةراهالا_راظن هند نابعّس و ةدابعلا لوا بصرو ارهاط



 . ىطفسلا ىرسللا لاقو ةداعسلا ل صح هم ناضمرو

 اسلاواراصععا مايالاو ارعو يرو يرشسلاو ةرججتت ةنسسلا
 ظ ارد وت مايا بصر رض اهرع دابملا سفن ءاهادردا

 | | نوئمؤملاو ارزوظلمايا ناضمر ءاروبزمت مايا نأبعشو
 ا ناله ىو ةئجرورتلا ءاسو ةنسفل د ايات
 ىو قلاب ناضمر ىو هئ ارعبسب نأ هس ىف و ئيعبسب
 |.ن اذ نصرألا ف ضاط نم عاسلانأل |كعاس اصلا
 | | ايقحلا هنم جرط هبطتسي مل ناو هيث ماوأ ان اكس باطسا

 أربوباىا نم لضدا هل لامي ةنإ لوضد دارا اذا ئاصلاو
 ١ ىف عضوا شاف اهتييطتتسا ةف لعو ارصق ىأو تش
 ظ دجتريرْسألا لضفاو ءاّس نيا ايل اسو ةنجلاروصم

 ١ ادنلا عسالالعارلضناو ةرخزر شالا نان
 دافووفما هلاقام ءاوسلاىلع ةجاوذو ةرمملاود ْى

 نيالا نابع اه دعب ةجكذ ىدٌعِبن ىدايزلا

 هلك ناجشم وصن سو هرلع هربا ىوغصه را لوسر ن

 العلا لاو رديت الا ن ابعتس موصي ناك لس ءاور ىفو

 نيت بحل هبلاع هلكب دارلاف لوال ارش :باورل ا هذه
 لسا وسو هرزع هداوىطص هردا لوسر تير ام ةُسُْشاع نع

 نوكه منابعش نم زتكااماو ناضمرالا طقرسش ماض

 هعنم راذعا هيف هل شرعت تناك هنال هنملضا مرح ا

 تو مرح ضد جني ناكملحل وا هيد موصل راك نم

7 



 ظ لاذ سول نيرا البق اص نم هز صرطا ىلع نكوا
 . صرشو هارت شا مسا نوعبرأ ناصمرريرْشلو ءاراملا ضعب

 "نجار رشو مجامقم ةنحلا ام ماسالا يا
 ْ ريوتسو ر وخلا رس و موصلاى ا ةعايلاربرش وارهتشب

 | روسو حفلا رش و نضل رشو ولذا رس هزوحصسلا
 | معطل سو نيزتلارهشو ةالصلا,رشو قلشلا
 | ررشو دريفضنلار سو صودضالا ىا باستص الار يرو
 | ظاميالاررْسو ناكمعأدلار يرش و ركّشل ارش و لازتعالا
 ظ ءاصر ارش وناممْملار رس و ضرما تس و وعل ارنب

 ْ ءاقولارْئسو ةاد انملاررْسو ةاجانم ارش وربصلارهّش و

 ءاطلا ركل وضل اذ الخرمصألا عر رس ةظفل نودب
 يع دما نأ ىلع ةئي ف تلد اوس امل طم ماكي هئاب
 ىحام هانعمو هسا امس نما ناضمر نال الما هنأ
 يف لدن لنا هركي ةمثلا نبا لاو بودذلا
 . قراصام ار دسو ولد تلد ناو هسا نع د لملا ناىلع
 كم اص نم ثيدحر رش ةظفل ل عج ةىميعصلااضألا



 مو مب ىريدلا تسال ةهاركلاو ناضمر راجاراو
 ىاصولا ىدع ئبا جارضا تاو جيت ىإ/ كل قت

 مث هيلع هربا ىفص هبا لوسر لاق ل أو عمه ىلا ئع ظ

 ىكلاعن هربا واوا نمسا ناضمر ناك ناصيراولومتال |

 تلم ,ريرص كولا نككر شعم ابا هند نال فيعْص ور
 أيصنلا تاك

 اونا كردهيلا ني ردشلا دعب ١ 201 نمو

 اكيميهزد بئلادلبلاف ول رعص ىذر ناو

 م مناوي هيد اسر ديعبل قاسي نمو
 ديعلاءوب ظن ىقمرمفاو , كبعبلا سقااذاأ6

 180 زمنا مساتنا طنا نا اموي ىدقنو
 اكس دعب ةدلب مايص اكردا م ديع نكي نمو

انعرصم باكل و مايصلا ماكصا نإبب بانك ذ هه كوماو
ً 

 اوععجااذاثرند ونب نتكك لامي مهجلاو ىلا ةئدلا ف
 ططصاا نردذ بكل اّمبو ضعن ىلا رطمب معداو
 : ماىضنأو نورحلاو تاراككا عاّوصا نم هيدا ماهل

 طظائلال مسا حادطصالا هانممو ضعب ىلا ايرطوب

 انما. م ةمرضم اسوم لادم /
 حارتلا نم ارروامو بّمكلا ءامسا نا نمدبسسما يصح ةرابع



 ناعم ىلع ايلا د ص كيص نم نم ةصوضخما ظانلألان ع
 كولول لالا ْْىاضا نم مايصلا ىلا هع هّفاصاو ةصوصخت

 مومو مايصل ا ةترهاس فه ىا ماسلا وخراب يانج
 ردموأ اله ئْتلا نع كاسسالا ةئللا اها نادصم
 ردنىلا يمنع اص ىلات هل ف لوالا نا رعوأ

 ”تلا لوف ىفاثلا نمو مالكلا نعاكأساىااموصنمج

 امم كلغاكضاو عام * ةئاصرع ل ماصليط

 . وول نياق وبا ربا ىاماجو هلومت
 50 :لاسص عى ا ةئاص ىلع هل وتو

 انتقل وفدمفش ىذلاءابتل أىا حاج بيد

 اتلةئيهموا ىلا كلت ىرطاو لوقو برحلار ان
 كاس حالطصال اى اه امعمو ايري ب

 | ماس وابل هتبئسارتلا عيت تلططملا عطول
 | ءاىعألا نمو هعيجو ةرالولاو ساغنلاو ضيحلا نع

 ,هلوق عاجالا بف هب وجو ىف لضالاو هضجل قركسلاو
 دو حالا مايصلا مكيلع تكافل ئدلا ارياابىلاع

 هد از سمت لع مالسألا ينرضو ارجع مولككا مدن
 اصلام اًماو هلوسو دمنا درع لانس الاد

 ةاوشلاءاور ناصمر موصو لكيبلا حجو ةاكزلا ءاّباو

 بيزو نكيللا مفك دصاج صوص كر عرش مع نإ نع

 كلي نمو ءاىلعلا نعا دعب ءاشنوا مالسالاب دبر



 لادن اكرفسو "1 نم دحاج عبوس
 هعنمو احلا هسبح موصاإل نكلو ىلع بجأو موصلا

 موصلا ةروصول لصخل اراب بإشلاو مامطلا
 . انس هع ديال و ْمَقيَمِعأموص ناك هاو نان كلذب ْ

 ايسوسحم نا ىكح ةَفيقص اص هنا هن نعر جي قع ظ
 اًوو بصق ئبهلسملا معجب ناضمر ىف لك ا يهشا ىار

 ىبرجلا تاف ناضمر ىف نيه سما ةيرع تظفحال مل
 | (ةنللوصو مونل اىف دليل ! ملاع هاف عوبسألا كل د ىف
 ئىسؤءاط وكت و ىلب لاّمُث ايسوج تنك تسلا هل كانت

 نا برر رش ىارتمحال مالسالاب يفر ئموكا ةاؤولا

 قيكأل اكن دنع جيل ام فعزداكلا ماسملا ناعاولو
 عورعب نوبطاراؤكلا نأ ع داب هيلع مرح ناضمر
 نك امءزحمد مايصلاو ةاكلاو ةادصلاك ةعبرشلا
 ضفحااهنءاطعا زامإلاو (شضنوا اضداح ةامارداكلا
 ؟بةرعرنع لالبرلا ةيؤرب ناصمر ىف موصلا ىا هب وصو
 ذاكناو هآر نمو نابع نم ئئدلْملا ةليل سمت
 90 نوع كعدنع ةيؤ للاى ا اهيوبسيوااذسا5

 | ىصيلوقلابوي نيكردسلا نابعّس مايا ددع لاوكتسإبو ا

 |ناوهسُو لاورطفاو هتيوول اويوص سو هيلع هدا
 الينا وهاطظو نيندنت نابعس ةرعاولكاذ كيكع مع
 | فاضمر نم هن متىذلا سويلا ن !لاححلا نيبتول ءاضقا
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 دمعاو ةدابَس توب ىو هؤاصَف جلب دام سيلو ظ
 ظ كوم موصلا بوجو ف ىقنك ةدارنسلا قى لودعلا
 | واهلا تار ىلا ماسو هيلع هسا فص ىلا تربحارمت ئبا
 ا نبا ىعصو دوادوباهاور همايصن سائلارما و ماصق

 دنع درس أب عا نا معو ىذمرملا ىوراطو ناجح

 مايصل سال ماد هّسأو س سو هيلع ىربا ىبص ىبلا
 اقرعلاب جرطو موصلا طابتصألا دصاولاب توب د املا و
 كلف آد رلا ىف لودعلاو كودعلا لع ةدارشسلا ف
 طئرال ما هعومج ف ىوونلا حمو ةأماو دبعو قسد

 لككتسلو نييكملا ىلا ارب جزر ىلا صو ةشطاببلا لادعلا
 | هيئرهتغا هناب باجيو ءاورال ةداهّس ارا يحملان اب
 ةرايرش حو طايتصالا لدعب ءاضتكألا هيدرضنعا اككاذ
 قونوم لاب هربنا نم ىلعاضيا موصلا بهجبو ةبسح
 انا فلا اييشدا ةأماولو هد دص دّوئعا نموا هب ظ

 ذو لارا أر ادهش ةدارشلا ف نفكيو اذ اكواب
 نوكيالو مرلا ىلإ نبال اذ الط ناضمر نمادغ ناو لقيا
 لوفاماو درسا لغل نساياع ناصمر نمادع لو نا

 هز | طع رح وسو هيلع هربا لصون تيربارمج نبا
 ناك نا يد لاب دهاسلا عجرولو َةدارشلا ظملب
 اق دبولو كفل دوبوا نوديولو موصلاو عونلا دعب

 هب رّدعارلاو صوصلا بجوو هع وجر ب دعي ىل عورس
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 اهيا اضم تبني هنارجم نبال ئاحالا فد بوصوالو ١
 | توسلحورافمكس ولو هتيؤر دنع ترئاؤد نس قص
 جوال هزدصكه عباد موصلا ىث داو ل دعب ناضمر

 :,ؤلعتونو قدداط عوف و و هب لجاوم ئيدكاه يع فال
 | هسئارتعال هن دهاشلاب كلذ ىلعتي ناالا هب |

 هْوبْحِب يسلاوا نولطلا نياك لعوا نيدل!لصاولو | .
 ك,اصلاراقياك ناضمر لوطد ىلع ةلادلا ةرامالاو مل ظ
 | | تجامكل دوخو مهادملا برضو شالملاب ةقلعملا
 | ٌمصلابوصو ىف ةرملا لاكأو ةيررلا ركع ىف ةداعلا هبا
 ] ترووا ْ ةيورلا ف كثيوحل لي دانقلا تئفط وا
 | صلو دابا ططب دع نم ىلع ةلا دي دج بجواب, محفل
 | نأ كري ئنموهو رمل لوفي موصلا بجبال + لعب ملا

 | لمينا هيلع لب هل نككى دلل اجل عودط_رشسلا لوا
 | نموهو بساحل جلال سو هذ دص نم كلذكو هلوقب
 | نملومب عال و ميس رّىن قرفلا ل انم دعي
 ليلا ناب مونلا ىف لسو هيلع هدا بص ىّبلا ربطا لاق

 , ةيؤرا ىف كّسال ئإلادطيض دخل ناضمر كدا ١
 تلت ىضم وار رولا نم خليل لوا نيرمل احس هيت

 ير لوا دنع رراوصا نوهت سائلا نالإل اله لابن
 ابقنمرررظي جليل لكذ هام نم ندد:ء وهو ليزبتتلاب
 اردب زةص سيث دلع ةعبرا ةزيل لماعكني قص
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 | عطقبت يملا نوجعلاكري «ريمب تح هيلث اليلق دوعي م

 الاله ودط حوت ةلب ةليل نيرشعو ةِاَع ف كلفلا
 قوما ةمودعلا لشسو شرعلا رود نس نودومو

 رضألاريزتسلا ىف دوجوملا وهرب لك فر ضفلا لع ىلا هن هع
 ْ ايناس ار ناب ىلا هد هسا هيحر باجاذالمأ

 ال و دربال سمسا صف نوكى هككلامنيفنأَد

 ا

 دعب مشع ةعبرا ليلا درصسلا هلا كول
 ةعس ىبعشلا لاو ملا ا ىلا ىس و ىصّمْس كلذ

 ١ دن هداالملا ال هرجو ىف بكم وذ خس م فلارمملا

 ' ءائي نم كاذب قبرا ورز قلاش هما لوسد
 كس رو هرداالا هلاال هنطاب ىف ' بوكسوةتلعالا

 نللبولاو هيدي ىفعريملا هسا ىرصأ نمل شوط هدا

 ةعبس سمّشلا ةىسنا ناوبو هيديوبع شالا

 ف بوكسر لس ىف سو ةئامدراو و حسم فلالا

 هاصر نم ناىجسمردالوسردم هيداالا هلا الارريرجو

 أ راملا ناس راك معو مرده هصرو 60

 سمتللا نا قحلاو نيَدفحن ضعب لاقر دضلا قلاخلا
 ةررزلا هل نم ناجسم مم نيتسسو ةئام حالي صرال ردك
 دهلل هلومالملا ال ساوصو ةهاظنا ةىكأو ةّئحاو ةرهابلا



 ير وسلا رج ىديس ةمالولالكسو ةرطإلاواييدلا ىف
 اصور نم ة)يل لوا لردبلا ةيور دهيعت هتروصاع

 نكي رف بومولاو ا ةدسلاب ملف اد بجتوا ئش له
 لاوش لاله ديعت هل لمكو نيعلاوا ةياذككا ىلع
 اال لجإل ناعبش ل ده نوكين شوال مارطخلال جدل
 كله ئاع باج ادال ماذاضمر ل الص لثم ناضمرل
 ةلهالا ةيقباذكو ةياذكك ضورد نم ناضمد رش
 لضفلاامأو رلعاهساو ة نكلاماكحالا نم ريع بيرتيامل
 لبىلوألا ةليللاب دقي لف لاليلا ةيؤر ىقدراولا
 تالاقولو ةثلاثلاو ةيئاثلا ةليللا ىف هايؤ س لصحب
 مءاهْءاَذ ةبطاخا ءاتلإ سكب لالهلا تنأر نا قلاط
 دش ةلياعملا درا لاك ناك قدلطلا عئو ددعل اموا ]

 لاىولو يصب تاكا ١ العارها ل انكوانطاب

 ١ ككزكرككلاذ قلاط تاق كدليلا ءاتنا ىضب ِتأر نا
 | غري قحيوزفلا لف ءايذ سب خالو ريصب نام
 نوعض لكن م تست سب نا دارا نم يوعس نا ىفو مويما

 فهل كوا كالررلا لساتيلك هباصارمروا مصب ىف
 ةكوشل اكو ةِئاَشا ةليلا ىف هلماتيلف هيلع ىما
 | تراك م اضومو هيلع ىلع هين سرا اذا

 مراية وا د نم ءاؤشس عمم لكبر طا ىف لوقدو ثار
 هدا نادابئىومد عمب ناذاسمتو ا ١ىبس ئيمجالا

 جد



 ل وسر لاةيويع - كمشا د وعهسم نبا هسادبع لاو

 لع نحل ئسو ىضصلا فرضنا ماسو هيلع هسسادص هدا

 هارعل هب همطاوهاز ناب هل ةبسنل ابطمت ةلبن لوا هب

 ظ هنلغبرب قا طق دامو دقو علام 0

 / تاك ىر ال اديعس ىبا نع رواد وبا كو و دوت ظ

 لان للملا ارادا سم هيما لس ا

 تام ْث ولد ن كقلخىذلاب تلما دّْسروريخ لاله ١

 واذ شواجاذكرش بهذ ىذلا مسذيلا لوي م

 د اىاماذا ناكر نب مهار نع اربطلا دي ةناور

 أره ريخ نم كلثسا ىئاريهللا دّسر و ريط ل 9ه لاو

 ددئعلارصوررشلا ل! روض نم كسا ىل مهلا ةئالت

 ةدابعنع ةياور ىو تو ثالث عرس نم كيب دوعاو

 ١ ربكاهيناريك اهل لاق لالملاىأراذا نأك تماصلا نب

 تييعنم كلاس ىلا مهلا هسابالا ةودال ولوحال هسدديخلا

 ستحل موي س نمور دولا شن نم كب زوعاوريرشل اذه
 الاو ه دالرل أ ىارا دا ناكر مع نم ئع ةياور ىو

 يا موهسأألاو ةمالا ةمالسلاو نامالاو نمالاب انيلع هلها

 ١ ''ااعوث مىلع نعو هسا ك برو اسر ىصشو 7

 هدرا ثول رمكا ردا لف ريرشلا لوا لالبرلا تار
 |ةّإ ل عِمو لزانمكلردوو كّملظو ئقلغىذلا
 ١ 10 دس لسا اسس + ففسشخ حا شسلا# 22 !قككوماي كودو َةككالملا كب هرداى هابي ئيدلاعلل



 ظ ةدوس ارقد وراشلا نم دبعلاا ذه تقئعادد 1 اود
 ءاعلا رضعب لا هّقاولا ةيجلا ارنالو هيدشال كرات
 اريذاكاز ىفلاب لولرلا ةيؤر دمع كلملا ةروسأ َش نم

 ىأر دبع نماماعوف رم ندا نعو مس لك وريح لك
 | تام عيس ةحتافلا رف م هيلع تاو هسادحت لالا

 نبا ترو سهشلا كل نيعلا ةياكتت نما ءاذاعأل
 كان هنع هسا ىضر بلاط ىلإ نيىعنع هددسب ىذوجلا |

 | | مهشلرتسااذا لسو هيلع هرداىلص ههال وسر نأك
 هلهأ امهللا لام هرجوب ةلبقلا لمتسا ناضمر

 ةيئالاو مالا ةمالسلاو ناعالاو نمالابانيلع

 . 0 امصلاىلع نوملاو ماقسألا عذدد ةللجملا

 هلشاناملسو ناصم) هج أمّملا ةوولتو

 تومعو اننمحرو اند تع دو و صف ىئحاس

 ] داهنا سائلا اريااي لومم هررجوب سائلا يعل بتم

 ْ اا ءاىسلاب اوبا تكف ناضمر ىهّس لبّتسا ١

 ءامسش 1!علسضسو نا يلا باوبا تؤلْعو نالجإل باوباو
 ددنعرانم ىدان و رانلا نم امنع طئزكد لع هدد ناكو

 ماتئعشاك طعأو اهلات كس لك طعارحهللا ةزيل لك
 دعانا نومولاىد 210 لا اوُس هس لرتسااذاف

 ةصؤلا لاهل سكي نا ءلجرلا هز اجيامزذاذ كذاوجولا

 | ملاطط عدس داذ ةدزاد ةئريس فلا ىلا هنعىحجئد



 راتب داما اصْان ناك 6 ةلي دوفسا اان
 مطعبت رابع ىف ورجيلا عولطد عب اممدررظيال نا ينليللاىف
 00 ةيعصم ؛اىسلاو ئّليل تس ا اًداو

 اذ سس لكل ىعس نإ ذل نطغنلاو برالبررشلا لدا
 ظ 0 ملطتلا نع هيلحي هل نطست

 هاو ل اوموص ُسدحو الماك ناك نا موي موص هني

 ظ ميو رع ْنْطْفَي )نمنع ا

 0 هلاوطاّص ال ؛ايجالاو ةككونملا دنعو هسا دنع ناضمرا

 ) ةيورينمو دو هتوفيال ئحملِش مايا موصب
 دعب ئاصلاىا إس ّس لو هماص ةلادءلاروتمسولو لدع

 ظ 000 7 قالب نيم وسلا ىضم
 | مهاصولاىددعلا ىلامكأل ميغ ءاهسلاف نكمل ناو حصألا
 | دوبي الومو دماوب راطفا هنالرطميال ىلاتلاو نيل دعب
 | ُىّيلا نابل والا باجاو دماو داوش نون, دههشولاك

 | سال رف ضدالأو ال هسا هب ةلييال نوب طجانطط تن
 ١ ”نايسلاو كوريا ءابلاب ىدر ن او ودط الل ارطفا ىو

 هلم بلا ربل اذ دلب ىف ناضمر ىا ملونه ةر و رص وابنا

 دعاودلبكامزال اب وجو ىدّْشنر إبلا كلذ ىف ىا هيث

 انو ناطبر ىفنعلرسا ب ركن عر زح د بلا ف دنا
 ْ قاس ماصت سانا هدو ةعمإ ةعمجةلبل بل كرها َت ما تاع ماشاف



 أ لات كلذب سابعنبا ترعة ريش العا ىف ةنيدملا تمد م
 ا نين ولت لكك ئح موصد لازنن لذ تسلا ةليل دال
 كسر انرما' نكمل لانش ةيواعم ذيدورب ئهتكالا تلق
 ظ 2 :الاو ىذمشل الاد مثسو هيلع خسباىلص مربأ لوسر

 رصف اةذاسمبدعبلاو بلا, ابعاو معلا لمايكادنع
 هنكهيضبو عطنركك )سس حنس بى وولا هعبتو شالا | وم :كزووف نس دبحبللاو ةيؤ لا لح نم اينود نس ببوملا
 | هعلطم د لعأ ناب نم صو كعب ملطملا فولت
 ظ صوولذ راح ف كّس ناذ عع نكد ةيئورلا ناكم علطم

/ 

 | جالا هيدفورها طوعا مواّملا ىرعزل تازنالا نابول من
 ةمجرا نمرذا ىف نكمال ملاطملا نوهتخا نافع ىزيربْلا
 ىطع كيَعو كونسالا هعبتبو ىكبسلا هبنو اخو ايرشعوا
  ٍفرملاردبلا ىف هّتياور قرلادلبلا ىف ةيدوولا نم ملي هنا
 ةييزولاَليق ةقرشلا دودبلا ىف لديب ليلا ذا سسكعألو

 ىزمالاو قرللاب رهدحا نانراوتم تامولمت نمو ةِيسدلا
 رمأتل ٌقرطلا ٍفرخلاشرو هرلب ل اور َتقو لك رعملاب
 دلل ىاديعبل ةي لا دلب نم اسي نمو درب لاوذ
 . | فكررشا وي هيف ل 9نرلا ىا عابتسالا ضل الاد لس مل ديعب
 لكقنإلاب مال زيت وشلاس ناو ءاخلا كا ضا موصب عمالا
 : امركم ار معيد ىصر سابع ب) ادا ىورو ىرصراصو ريل |

 0 و ووو و ل

 انا



 هيلع مسك لولا بلا مكمل نال طق ىئاثلاو كاذبا
 | ”قملادلبملا هم لونيرل يمل ىذلا دبعبلا دلبلا ماذا اك
 | ثويشعو ةناَكدلا معي ل ناو دصلا موبراذ ف مهمفاو

 |مسانلاورطئا اون 57 نا امو ضن و ىرمراص هنا سهام

 كال ر يرسل ن الر رظرللا وقل اوهو ماد وص نم نحل
 مناع ئيئنرهلا موي ىرمم ديع ذا ام ندهْخع نزيْشعو ةيناع
 |نوكيريرشسلاو نررّسغو ةحسن ماص هل وكل هيلع ءاضخال

 | لج مايص هدعب اكىدا مث عفس لبق درع نكي نمو كيك

 ههه شسراص خال نيئولت د دولا ناو ىرعم اكمسسأ ديحب
 كديلا يول شارلو نردطرلل اسمو ارا ىف فلدلاو

 ف ناكنا كيسمدلو ناضمر دن ىف ناك او طن مل
 مع باتكرداج ةاسا قبس نمش نابعَس ىفددت

 قليلا مدا 'داذ ضعب نيريككرطعب خزهدلا نا نين اخب
 نسالاب هايأر ارنا نادهاش دهشيب قصو ضمن دلو ارانب

 سسك | 2 مبكر كمبو اك عفت _ ىلا بابذ هل وعد ىدإ|



 .؟دطصت هب نيطايشلا م
 - | مج ءاعدلالجف هي مهن امسلا ب اوبا كانك

 دسك ديكر حجل نئدفنو
 رشطتست هكوم انذك ظل ايلا ىلوملا هثدب ىف
 هرماثب ويدل صطتو اب اردت اح تسرد

 اتاي ع عر قوفيب .هاوثرلاف نول فادنو
 ضاعرلا 3 مداد ماوصلل ماعطلا لاوس

 ةوقثاو نط سانلاو سو ما حطلا نو دوم

 امال سر علط ىف ن١ ضلال داحو ٌءاصو
 اهير مويو ةليل لك ُّى اره بيذم فلاطلاو 0

 ظ انعم يذلا خئاموتمك انتلهاو او عمتلاف نقتمبو |
 فورلا يد ىتس ليللبك ىف فولدلا نم" ئاعسداجو
 فرع |ىيطمام لش هلا ىف نمل م دابعلا نم ا

 تانى ماجا نم هد قالصلابو موصل ىعع ]

 لسعزمىنصاو ىرشا لغو للحل نم ادار وارجتس نم
 ىلحح ارثروكلورر د نم كرمملا تاملاعر وصتْنمو ظ

 ناني موصااعوس هل ناشالا لعاكاجو
 ناله نم ةمركت ناجي ٌءاصلالغديو
 علا ىوصنع نوكب ند م موي ىب ىلا عغشيبال
 الار ناسو ناضمرر رس 18 ناس 21 . كوخاو

 تاس ةج ةخل هانس بابلاوددمنواضرف اقلطم
 ١ | مسااحردصصاو هسكعو جراح لاذ نم ايرثم لصوت

 ينور

 وع



 ىف مدهنأك ةصوصخ نامسىلعألاد ةصوص ظاذلال
 عملاو لصفلاو بابلا هس ضدي سشج ب نكلا نادلا باتك
 0 ىسجو باّدككا هبل + عون بايلاواهوخحنو ةئائملاو

 | معان ةبشلاب عون لصفلا نااعيزلاو لصملا ةبشلاب
 | رو ىا هرصاو لك ه رها ناضمر رش لخدي نالش نم

 مقلب هل دعت نمؤملا نل كل ذو بسصرو ىقشل ىلع
 موصنل اريل ىلا كت هسا ةعاطولعا. ود ىوتلاهضديو
 اةويعناضمر نوك و دصا فعاصس |ىصوخعو ةولضلاو
 ] هضر تعشرو هايس ترطنعرَو ودلا ناضمر جويا هل

 وع ءااو نذل ةلفغع عاشاب هل رىديوهسلانالد

 | اكرليلا مب نعارك ب مللاووهللا ثدلاب لائشالا ًايبرسو
 ىجأو ةيسجل اب هيلايلو رمايا لوط نعش يدا دمها مز ىف
 ١ بعلو نيطابتلا عجم ىلا ىواررقلا ىف سنجيو اهصوعو
 ١ ىسولفإ عب وراقلا تدل نمامصوختو دل اورهزلاب
 ذابعلاو ضعاقف نأرفلا ةأرقو سوردلا عارتساو دمباسملا
 ١ دلاناصمر نم جاي هل دقن ناضبر نوكسو عصا هساب

 معاصر ناصمر ىف تادسحلا نا اىكق هاييدو هنيدرسضدو
 | دبعع هردس) ىزوحلا سا ىور لائنت نأيسسلا كلذك
 ثترع نكره طك دي نس ابربخ' لاو كرابملا نب هسا

 وسر لا لوم هذع مسا ضد ةريرهابا معس ما هيبا نعوم
 وسو نولحم ا ذود مكبس انا ىلسو هيلع هرنى فص هسا



 اودو هرجأ كبل هنا هلم مهل لش رز يف انطان مام هناا 1

 فو لغدينا له هدواذُشو ثا بكو لغدي نا لبق
 ١ لأد هنع هساىضر قرره ىلإ نع ضايع ىّصاَملل اًهَّسلا

 ] تكذ لبصر فنا مذ ,و هيلع هربا ىلصمررا لوسر لاذ

 | خشا م ناضمر لضد لصر فنا معرو قع صدف هدنع

 ظ | ملف وبا هدذع هكردا لصر فنا مترو هل ضخي نال ا

 را درا مامال وو ايه دصاوا اور ىفو ةشإل هالطدي ٠
 ظ اهطازيفع ثلاثلا تامؤت نانذامزسدهشسسا ةثولتالا

 'امهلافباس مونلا ف ى ورد امهدعب ناضمر ماصذنا دعب |
 كا زكرعدسب فصول سو هيلع هساىجص ىلا لافت

 وجل - .- هك

 نا هريبىشفد ىذلاوف هماصم ناضمر كر داو ٌةالصا
 ةروس ولت نمو ضرال او ءاهسلا يبام ديال اهزيبو هلم
 ةكمانم هل ليحل ن وك عوطن ةودلص ىف ىاهلواكذ

 وفكر وعسملا تعمس نوراهنب دي لي لاذ هماعة دم

 كه ناصمر ريس نم ليل لوا أو نم ناىئيئلب |
 ةوركم لك ما ماعلا كلذ ىف ظفص عوطتل انف انيباخف ١
 ععاظو عود كع فوه لج نس لامي الاذهو
 ارق اصعب و هكر قارضعب لف نلحظ فحل لوصمأ
 | وردا ركك عي .وطملا قودط١ نم ىر فداك ريكاوا ىرعا ١
 زا عطنا ليال يتم رف وكي
 انو انفلبص ةروسلا ع اهلا لوسر و اض ى قل أرشيلك |

 ا



 نم ئينبا زف ئم شب دحلا فد لفي لو هوركم ليكن م نما
 ظ لس ءاور ممول 3 تمي ىل ةبوتلا ةروسرعا

 . الو كل ذ لثم هلم :نيل اميرف ناو ةدر دحب برمي لو
 ْ 0 ا نطراضر رم نناكو ثيدح اذ ئيحلا صل ضعب عهد
 0و هأ رضع ماود ةدس نيعبس

 0 ممم ار هاؤو هسارارا اد همس

 0 ديا نادت امر ادت
 ] ١ سلعلابو ارلك فن ةن اىتلا ريعنلا تانج باوباو هل وضد

 ] اأن ةعبل يلا باميلا ب باوبا نيكيتواقا
 ئ هيا نع ناوئسلاو دحامامدلاه هاوراحا رك لات
 | لضر اذا لات سو هيلع هيلع هداىفص هيدا لوسرنا اعوفرم

 تدر رجب باوبا تملعو ةنجلا باوبا تحف : اطول
 ىصَفمِب ةزجلا باو حذو ماصلل سوسون وليك طيش

 / قوق زرجب باوبا دعو ةرمملا مومو ةيجلال وم
 تازئلان ا مرهئ رج ىف ىعشلا لاَ باغملا عطنو بازمل

 ةعمجج مودو ناطمر ةدم مرذاكو مززسؤومووملا نع :
 ةموجلا مول تام نيو ئْمؤملا نود راك !ىلاد وج ّئ اررلسل و
 ىبملا ةضخضو ةصاو نعاس بارئلاهل نوكيا اًيليلوأ
 ماموبوا هبا دومدرلو بازملا هنعطشيسم , كاذكضلا

 ةنلالها َنازناباعم ندبلاو حورل ا ىفعاذعو ضلوع هس

 ”؟ةطنواهرعسم هدنا د ادا تيمزكف بحاو كلدب نامذلاو ةعاجلاو
 تسقط ا 2 ييسسا هس



 تامر ى ؛ قررطوا باصولورب قمل ماربق هي دارا امدلالا
 هلدر ولد ججرلاف ىر دوا دامرراصوا باودلا هتلكأوا

 ىذعش كثبلا فال وثو ارعوارضلا ف

 ١ هاورامثدؤبد اعوفك ناصمس رع ىف د

 و هلع ىلص ىببلا نا دوعسم نبأ نع لككاو ىلابطما

 "هي ابو قاذن ويس باو ا ةماع ةنجنل نا لاذ

 | وائسلا باوبا كلا زكم وح نمىسعتسلا ملطد تح ةبوثدل
 ضرس واىسلا باوبا نم نال ءاعدلا لمَش هب عشت
 لا ان دصفم عوج و انئاعد لوبقب ذك ديم عد اعدلا

 ةياملاو وطملا بلط ءاعدلا لجاو ىلأعن هددانم ارؤطت
 ىشا نع هصام ئباو ىذمرملاو دهحا ماما هاوراحلا
 ةرامااووملا ايو لانس : نا ءاغبلا نضفااع وش

 ن !اعيتم ىردخملا ديعس ىلا نعو ةرطألاوايندلاىف
 راد واىحسل | ب باوب ن1 لاق ماسو هيلع مد اى هدا د 5

 يلا قلطت لذ ناصمرر رس نم ةليل لوُدل متل ةنحلا

 سولا تح سأراككم هدد نا ئدحلا وو هلم ةليلرعا

 ةتلاباهدسا ناعانعهل ضرْدلا مو 22 ماا

 ىرعزلاو ارجل ودا نم اىهدحا باحلاب رش او

 له ناصمر رس نم ةذيل لكى راني اطلع 0 س
 هل طغشيلت طتس نم له ههيع ب انيس

 ريحلا بلاطاي هدصاىل دعت سسك" ةجاع باطل ا



 ناهي نير همصوبا قورو رمذارشلا باطابو رشا
 لاَ لصو لع هسا نالاّد راصُرلا بمك ع سنس ىلا نب

 نعاوكسم ناىّسرع ةلمحرما ىلا ىسومأي تاع

 وعاصاع دام لك ناو ناّصمرر رس لضد ادا ةداصلا

 | فا ىضنولع تنآ اذ ئيما | ولوَممْنا ناضمررغ
 نيادبعنع قريبا ىورو ناس ةوعد درادل

 هلو جيس ا ماب نا مول قدا

 ملح د

 وما 5 تر اعوترم هرءره ىلا نع

 | ذا ركام لعدق كلذ ناذ موللطملا ةوهتورداسملا ةوعدو
 5 اوراق اكاد باسم هياياو ناضمر ىل املب ءاعرلا

 - هرطف دنع ءاصلل نا اعوفمرغ نبا نع ككاو ةجام نبا
 رضطم# ناد ىرويملا ٌمولملا باصا دام ةوعدل

 | ناو كلذب طفلا 0

 ةلطماوطملا كاع ئندل ءاعدلا هيد بار هلل عب

 ىلاىلايللا فرك عاماو هاعرلا نعابرو ةلمملا ل 77
 لعل حض ردتفلا ةليلو ةعىلل ةليملا ءاعدلا اره بأس

 ةليل ناع ءاس ناصمر رع نم نيتر وكلا نيتلللا ن

 امهياولعو : ناصمر 2 رع ةيلاى قت مثئادردؤفلا

 ايرعس ءاعدلا ةياجا ىنت قم نوكس ناضمر نماناكأ ذا
 1 هس هسواعرلا انس ابروءايرو قل لايبلاو لأ نوكيذ



 دم 7 فو ناِصَس يصوت 5 أعدلا ال باىهسلايل تسب ظ

 ظ راث بصر نسررستملا ىلوا للو ٠ةممجو ديعو ٍفيَمنلبلو

 | هنا دروو ىلايللا هزه >ق باس ءاعرلا ناىئعي

 | وه رلاو لكدلا هصولا ىلع ىا تزيل لكرطا ىف باوجسي
 ظ بيسا ىفوعدامكير اكو ىلا لاك ائاد باجيس

 ْ ةوعما برق ىفاذ ىنعىدابع كلأسإ ' داو ىلاهت لادو

 ظ قبرا معو دواد ىبانعىراععلا قو ىاعد اًناىعابلا
 .اهصا صدر نا ءاهسلا ىلا هيدي مثراذا هدلبع نبش رك

 ظ اس يك دارو عاد سامهنع هساىمر نسا نعو

 | امكوب جون ذ نم طموا | ةوس ابل هلع فرصوأ توعد

 | هنضرداى ضر ةررع ىلا نعود ةعيطقوا ما عدررلام
 ظ ىهلزممب نااماذ هل بيحيسارلاءاعدب ل مسام

 ظ .ناهلعزمكي نااماو رطل ىف هلرخؤب نااماوايندلا ىف
 ”اهزلات د ةيمطنو ا ٌياباوعدي ملاماع دامر دّمب عون

 ةرصلادع ولادرو اعيصقحب ءار لكل ةلصاعةلطملا

 | ىلا ىطعا ' 117011 هديباهما نارلا

 هنعطصو!١ًؤسا مذْنمب هنع فص ءاس ناو هلأ س ام نيعب
 ىو ةمبقلا مويا هلاصرط داو ادناه دقإ
 اعلا جايغنلا عمواطمل ا دمام ا را

 ظ رك نه الر ان امهف .امعلاب كل نصور ذ كسي ابج
 أ قرلا تقولا قرد ديس ىللا تثولاىفو كسارات

 تيعيحم



١ 
 ءاطمإا ضأن و عنملا نوكي دوو ىزمنلا حرس و دبل ع
 ىو كلل د ى ىلاععن هسا نع ىرف نط ءاطعو احا

 8 دلاطعاو كعئامرو ت كعنُن كاطعا اراضي

 ظ ملط ىلا ةبرميلا تديصت ىف ىركما قطصم ى ديس

 ارح كل بع ضوُف كل ىصو ٠ بماو ةىولما كيلعو انت

 ظ 0 با لو رق كعمسو«لاث نا ل

 هلا وسو هئاغد ىلا ناوهسالضفنم نسِدنَنا ديحلل

 كلدريخات نوكسو ؛اطحلا ئعوه 8-3 اوكسق ال

 ةكىعصرا نار :اضدلا ضعب ىث ءاهدّمك هلا |ض ةرطّرلا ىلا

 كحام علام كماملا هل لوٌصص ١ درع تعبي لانو

 امىلاعتو :احصبسمما لوقت كيلا يضر أ دد محلل وقم

 أ .انالا و ىنفمبلا تزوج نككو هذ ل كلصانلا اثيش تلأس

 ١ لومدوعنُدلا ن2 كل ضدموهئاميرلا ف هنا لامو

 (ىزلادرو دقو ايندلا ف ةصاح ىضب م هتبيلدملا كلا

 موهيلعمساىلص هلوف قواعبلا :باجا ىف لاهتسالا نع
 كبيس لذ توعد دذ لوقف لجين لامكدمدن بارجس
 ةموهو نوع زوبع مالسلا امبرلع نوراحو ىسوماعد دوو

 _ ان! لاقي اكتوغد تصادر هلوقب |ىررع ههارمس ا اك

 ةنس نوهدر | ةبباصرلاو ءاعدلا نيب ناكو هع هداىصر سابع

 ْ .تاويغارا رعد طر شلع ةيب احّدلانوككتدفو
 اثرا طضرلا رومجو لثم كلدو د : عوقو مدعل



 زاطضإ الع ب املا بر 3 د ادارطضملا بحس ىلاه ٍْ

 مرطما لاو او هترلام عيمجف هسْمل نم دبعلا هقفحي د لوهو
 مر ناوصو المع هسضامأ ىف هدي ههلاىلا عقرا دارطضملا
 | | اهلل ملم ايلبهتساو 5 تص مرصع ريد ادعلا ١

 نوط دلو نا هاعدا نارطضملا

 .عمايمزماصل عا ذع اليكرجلاف ةفيفحلا يكرتلا
 ١ قولا ديكوتل نودنع ل دب دسمنو دّمصت ىففلالاو
 ١ دئوصلاو قالطإلل ارسم فلألا ن :ر وكت م نالمجو'

 اقف هيلعرع اب طبر هنزل ءاطعلا بىميساو درا هانم ظ

 اركي العا هرفصاو هريث هدهص ”ولاّمت امري لصع نب ١
 ةليل ناكأذا ةىجأص نا وقلم لا ىور دعواودعو

 تفلعو ةدرلاو نيط ايبّسلا تادّفص ناضمر ريوس سس ا

 جالو ةنل باوبا تكتو باب رم حقي طف رانلا باويا

 صفر شلاىغابايو لبفاريؤل ىئاباي دامك و بايام
 الأ قواسو هيلع هسأىفص هسا ل وسر نا ىلا ىور و ظ

 قع نازجلا باوبا حكت ناصمرر رس نم خزيل كوان

 وا نغل هاع كلعو هاكررشلا دصاو بابابم

 رملاو 2200 ارايهاىلا ايل لك ءامسلا نم

 انصرف ختسص نم لصر صفا و صر شلا قاب او
 .لئاسزملههل ب اوس عا است عد نمله هيلع بان بنا
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 ادعم لك أصير رش ىف طخ لكنع هسو دل ء ؤس طحنا 1

 قتعام لم ئتعرطغلا م وي ناك دائاملا 10
 ُثءرح ىواضلا نيس املا نيتس قم ئت وقدر رنلا هيج

 ليج لومي نامر رت نم مويلوا نام(ذا ليو وص 98

 | ةمأ نمئيئاملاو نيئاصلل نانجل باوبا عدا ناوضرأب
 | ويلا ناكك ذاف انه »رت ىضقن ى حامله ال و دوغ
 | كلامايرانلا نز ام كلام ىل ىلاهنو كر ابت هما حوا ىفأذلا
 | ديحم ةما نم نيك اهلاو نيَّئاصلا نع نارينلا باوبا َىِلْعا
 0 ص ويلا ناك ذافاذم موس ىضتني تحارصفت هلو

 تلا ةيم دهم لور للا ىلاطبما ن | لبر بج هسا سا
 ارك هرم 2 لوداعرلاف مهلخ .و نحل ةاعوا
 3 عب . عما نكيم "و مرمايصر دما ىلع أود سوي انيك
 | دهصتارطجبو ةليل لوا ىف دمضد نيطابسلا ضعب ناب
 قف ئيطايسلا لا يف صن نمىنهسفي كف نان و لان

 ىلع ل اج تا تلق هيكىصاعملا عون و 1 ناصمر ريرش

 طخ يؤصملا نوكي نازوجب لولا موما تول كلذ
 ىصاصملا عش ءدرطوا اًقرمش ىذلا نيطايسلا
 اعملو سنا نس وك انا لالا ئيفابلا ةسوسوب
 ىلا ار صاص قراضتال ىضو وسلاب ةرامال ىسنمنلا نا
 ثكنات نمد شو نا صمد ىف هقراشد نطايسسلاو

 3 انافيعض اكن اطيل ديك الاس هلوّدل دركلا



 ناش ويعبس نم تبرر ضنلاد © ايان اوع نمأترل ضلت انما
 ىسفن :تعزان لاذ هع هددا ىضر ليلا ثرا ني دمحا ناىكعو |

 5 أنادوقيلاهفوسانا هسا ناس تاّمدو رمل جوزملاب

 ازركلو ادبا ثوكمدل ان هور يذلا: كمأت هزهو هوسلاب ةرامُدل
 معاستسد مريلا حورخستل سائلا اقل دبش تسصوتسادف
 اههل مذ ماركركاوربلاو ميظعنل اب ىول مسي رم سانلا
 نظلا تأسف َباِماَو ةفرعم ىلع لرسارلو نراعلا كلئضادل

 لساصو دعلالئاة ا اهل تمت قدص الاد هماتلذواهب |

 كنفلا موي لك ىف فتن نا دمحا أي لوم ايمان تفشولف ١
 اذ دعا شير لو تاه اوي مشت نمى ايا كعْسو ىل
 سانلاممأس تو كلم توحيو ةرصاو مث تلْص تلئداك ظ

 هلي مج رك وفرش ىل كل ذ بوكو ده ديوشتس ا كاضي
 نوكتاربا ثلاثا ماعلا كل فو لالا رضا لو تدمَمن
 ايرلا ةررم نم نوعبس ىقاححلشمإ لاذ هوسسلا نيف بسبب
 ن دن ةرصا و ةلظحلىف وسلا يرو سمن امن و دسضي دل
 9 لم لعو ةديامملاو ةبرجاوملاب ءوسلا نيرو ايلا لمع
 اًمجينا ناسالل ىعبْسص ةسوسولاو لالا ئيطاسنلا ظ

 هتسلاجمئا هقحبدل ىئلاوصو اصلا سيلا هسفنل
 لكلا ود س واحلا اولاد رقو ةدصولاّىِف مدل يلدورلاو أ

 يو



 اههرم نائيشلاىورو ماندلا كايجينم مف سول سىلوا
 ْ جانو كسملا لسا يشار للوو حلاصلاسيلجلا لمماما

 سيلجللّساعوت م ءاسنلاو دواد ىلا >اور ظفلو ريكا
 كاباصا يس هنم كبصيب لذا كسملا بع اص لك اصلا

 كبصيمل نار يككبصاص لثكء وسلا سيجا لس ير نم
 املىلاعتو ايس ىلوملا دب ىف حاط د نم كباص ا ها ذا نمأ

 |١ ناوطولاو ةمجررلا نيحب لين ناطمرر رس ماوصرساىماب
 . امو ءاكسمسا نا ىلا رلوا ددإ هب زي ىل هيلا ظن نمو
 | صاخب ظنلا نعرطظنل اب دإرملا ن دن اديا اًءاد هدابعىلارظان

 | اس هّفع ىف وهو سمبل دم لظنلاو ماعلا ظذادل
 ْ لكب ةؤامّس ىلاعت هتادب ٌهَياَد ةيروعو ةفص اعنو

 | ىلعلا يله ىلعا رْئاز قلم ةطاصدلا هِمو ىلع روموم

 نشر ئيتبمعلا ىف ةروكذم ةوُدوبْرَف ثراوحلاوصىئاماو
 دكارع "كهوسلملا مطاَقَملا همو ىلع ءامدلا مدقمف

 م كاازصو رع انكم ىرحرلا مر ظط كر رظ ئيلا د ةديهد

 هس اصلح هوقو ةلنسل الهارد عاماو واكل دنع

 ةليلو موب لك قرف تست اكمال | نكعينعلا ىف ىلاغ
 مكس يراد وكلما كانوا لوي ناضمر رس نع

 نع افك ادوم :ملاورفضتسار نسل ازده ةرابعلا
 مرلراطغتسالامكترابعاولعجاو اررطعا ورم ىلا ةرابعلا
 دوو ءووطاوإ بوددل ا هعتو ه عماب ةادج تنسزو دو

 ِ تي



 لضمب ىآ نوه هاونذدلاذ فولخلا ثدجلل ف ءاج كانا
 ل تيبلاو ئيتيبلا نيذه ىف تْسا هسادنع كاملا جير
 نغم اومسلا كوباو نايمس نب ئسكل هأورامىلا ارت
 ' (كوولااما اسمْحْن اًصمدرررش ىف تما تطعا | عون م سباج
 لذ نمو ىرلا هسا لفذ ناضمر نم خليل لوا ناكا دا ما
 يعور هاوذا فول ناذ ةانلأ اماو ادبا بذي ذل هيلا
 نأ ةلاّملااماو كسملا جر م هزنأ دنع بِطا نومي
 نأذ ةوبارلااماو ةليلو موي لك ىف ىرلر ممتن ةكتولل
 كرابعل يلو ىديعتسا ابر ونعيم هتنج م أي ىلاغن هدا
 "ميلا ارو ىتم).كرار ىل ايندلا بند نساويجرتسن نا كولا
 لاّققاعيمتورل همار مع ناضمر نم ةليلرضأ ناكأ ذا افا
 لارعلا زرار ملا كار دقلا ةلبل هسا ءلوسرإ ىهاربعد
 ةياورىفو مرومااوهو مرلاعانم اونا ذاك نولعبا
 لاصم سمح ى ما تيلععا وتم ةررص ىلا نعدمحا
 راس هددا دلع بيطا ماصلا مث فولضايرط ةما اطمن
 اوفو ى لاو دولا مع اولي نوحلاصلا ىرابع لوب لوقل ى هتنج مود لك هددا اني ساو طعن ىح كسا
 دقت نور طفد حك الما ىرل ضتسس و قمزكو قمر
 آ نو هنم السر طا ىف ىرط طعم و نيل (يلسلا درع هيفا

 | هيزقيرلا لصوتنلا عمس ما |مههنع ةدداىضر ساب با
 كولا لل وحلا نم نيو ريل ةنهجل نا لقي لسد |
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 ١ اين ةريتملا ابل لاعب رعلا تحت نم

 ماسلا معمل ئينط كلذل عه عيراصملا ٌقَحو ةلجبل
 ظ نلف طع نم قص نيعلاروخلز ربش هئئئئصا|

 ْ ناَقَ حو لجو ع هساىلا بطاح نم له نس دانيك ظ

 لوز ةيبلتلاب نهربجت ةلبللا هذهام ناوضرأي

 - ناضمررررثس ئم خلل لواهنزه ناس تارحاب

 بواىلغأ كلاما. داس ىداشس و نئيكاصلل ناثجلا با وباانو

 طبه يربجاي دم ةفانم نياصلا نشمي اذو نارنلا
 للعدل ف ىرطغو نيط اينما ة مرضت ضر دل ىل
 ظ اراصرخ مماوعاورسمب هديكر راحل ىف يرف ذاع

 ةسزاو ولالا نع فولا ”ودمل ا نع جلا ضر 7
 قيتعنولا ٌنلاراطفالل دنع ناطمر رس نم موب لكي

 . !ةلبل اناكاذاف ل

 ظ 0 00 76 ناضمر
 ظ ل ماير دولا ةلبل تناكا داو هرضاحلا



 الاول ةدبو ضراللا ىلا ةكئردملا نم د طه

 دل ناحانج اززم حان 0 نك
 ذازواج ذامللا كلئامص شنب ر دخلا غليل دل امهر
 000 0 ةككولالا ليربج تعبي برعملاو قاسم

 كرا :افرخلا لطي قم ”اعر لع نونمديو
 صار نولوميت ليعلا ليلا ة لاين لعربج

 ١ ا ةما نم نيم وملا ٌه جاوحب هسا صام

 ايد هيي لغاولا ع هسائنأ لوهمش وا

 ع 6 ةعبرلا هالوصنمواولاّمث ةعبرادلا ظ

 كوسراب لمد نضاشمو - عطادو هيرلاول ناعورنلا

 ئرل 01 ابا لا نسايخرا نمو هسا

 ت نمسرطخلا ةليل تاككداف مايا "مووت نوت هاما

 اليرطا ةادع اهكثداو ةرئاحل ةلمل ةليللا ١

 هاودارلع نوموّمِيت ضرُدلا ىلا نوطبهيش دوبل لكى
 نجل لاذاعت هيدا قلطام عيجد عب توصب نو دارو

 دكارطس مركب رىلااوهرا ده ةمااينولوميؤ شالو
 معهرال ومب ىلااوز سا ناو مطعلا كنلارمِشو

 ظ هلع)دعا 'نارمصُل ا وا 0 ا زمام ىتكك وغم اي دمك 5 هلل لجو

 لقيتو هوت زامؤارجانديسو ايلا ةكلدلمل لوقف ظ

 نزلا



 مو ذيزعو كك ترظنالا رك ايدل الو هوككتيطعادل ركض د
 ظ مكيرملال ىردحو ىللعو ىومِارام رك ع مكيلع انرعس

 اروفش اوفر صتا رو دجللدا دودج باحصا نيب محن ال

 | ىفعو أنه مشب نولخحلاو او طق ١١ دا ةمدلا هزوع هناىطعي
 ًانيمغب ىوم بارشلا لاثو حفلا باطخلا أطخو روبرشملا

 ١ صدعاصسام ببسب وهلا ةدعار يمد مصئاوضلاو ابكت و

 وهو مايصلاب بارشسلاو ماعطلا نم ةرعملا ولن ةرجعدل
 همادشع هنكك ايدل ىف سانلا اش ف ةهركتس ةحار
 ىف ىف له ةسطرلا هزه ىف نمل صاو كسمملا حير نم بطا

 مولسسلا دبع نبا بهذ لطقن ةرطرلا ىفوا مرلاوابدلا

 مونورادنع بطاىا لاو لس ياو ال د سس فاننا
 مشروب نم نوعاصلا جرخب اعوثرم سا ياورد ىلد ةمايصل
 كسلا حير نم هنبا دع ببطا مهنا ودا جيرسي ن وذ عب
 ةىكلا لازم واو ةيممحل نم ىرورملاو ىووسملا بهذو

 نوع يع رهو ثا فولط ناذ "بدرب نبل دتسم ل والا ى
 كرا ىا بيطا هلوقب درللاو كاسملا عير نمهننا دنع ببطلا

 ٍبيمَتلا ب داما لاحم ىلا همم ىشلا زا هاد
 بولا نمل اش فولذللا صاص ناوا ةريطُدلا هل تدعّتسا



 ' ىزلا لحنا كاسل حير سلال ب باوشلا نمل واوصام |
 ةببطْرلا ناوا نيدصلاو ةعججاكهوحتد كلا هب بطب |

 ةطحلا ق حدنملا ماقم ندد ةيلع موسلا ةضر ناملا ةراشا

 لامعانم موصلا ناكأنو ةئئسلا تاماّمملاىدعا ةيسدقلا
 آ ع هتعصومع ملال هبر ئبو ديلا ئب ىلأرسلا

 يشف ف هيلعاوعي كسملا نم سطا, ةئعار ىلا هنا
 اعدل نسحلا ءانسلاو ةامارككا تاب نم كلإ ذو سانلا
 اسلم تاينملا موي ثعبي مرحلا درو اكأ ذو هبلع طبعي 1

 الثمبلا دوعن و ارفلَش هدد ىف مرامر قلهسنورملا د ثتعسح و ْ

 ىلش هس طنست ةككولملا نا دلما حودصلا نبا لاو ياةقراحلا
 دبعزأو أييدلا ىف نيطساوملا ضعبل ركن ثاو كاسملا ير ٠
 برس نم حوت ناك نفد فذ م وصلا هلا ادرج بلاغ نبا هما
 ا ايفا مدس ور ىورو كسملا ةحار عض |

 م ناكو عيفبلا هرمث ناعم نر وسلر ضع نحن تكلا

 سب ا قودو دولا ىلاانرهسا ىتحابا سس علو نما برفح ا لك

 لوس ار نمةضم ناسا ْدْؤا لاَ لِيِجرْس نب رو نع

 نباكورو كس ىها ذاذ كل ن دعب ارلا ظن مارب بهذنذ
 ايو ادعس ىأر ردصر نا بيدم نب ةريثمملا نعابيدلا ىلإ
 يدلنا كرف ىف دصون لك سما تلا عاوز هزهام هل لاذ
 !ارملاو بطلا بطا ىف ّق]تضاو ءارظلاو ةوردتلا
 ا جواا دواد ياو همسسو لح نيدوح مامال ارم



 بطلا نيد اوما كاسم ب بللا بطااع . ردع ىر نما ديل
 هلاثآ اطط هيدر جملا ررشنو ءاهدتسو فاواوفما
 ١ لاوزلا دعب كاسل دهحاو ىئاّسلا دنع كو مهلا نب
 ناكل َقأيسو هسنهد نع ةرابتلا مد كازا ديهشلل نكياك
 ٌتحلأو كادعب اي املوم دنع كلذ ىبع
 ىااّقلصم 0 ماعطلا داوم لاي رل نا ىعس ئولخلا
 ل ماهطق لالا كتوم نودي ماعز اردن كا مانالاو هيل ةىيقلا موب ىرل دك عِعو ناطمر رن ماوصد
 مع ارحل تاسعا نإ وفئار اهمحىارطساسلاو
 ملوضوت كلسنا حير مرهاودا نم عن نوعاصلا اعوثرم ىشا
 سوو باس اف سانلاو ارم نول ١ شسرعلا تح ةدنام
 لعمل نذا جس ملو نيع ابرلش سل ةررام هد نااعوق م
 افرع شا نعو نوعاصلا لا ابريعدمميالرشمإ لق ىلع
 معو نم مرعابص حئرسب نونارعي صر وش نم ن ىعاصلا جارح
 مموج قيرابألاو دئاوللاب نوّصِلي كسلا جير نم ضارمو
 نا عشا «دففاولكمرل لان كسمبارعاوتا
 دوثاو حبر ساو اهمال ىرور نئبع ْجَدطع دونا ونرشأو
 انوع سو | نودمتسو نولك أي سانلا حارتما نيص مت
 عصون مداصبا دل قوامظو هامعو مانيلا او
 ساسلاو نوبمئسو نولكأش نيئاصلل ةماصلا مود اوملا
 ١ يامن هناوتوا همادشلا م وب ناك نا ثرحلا ْق و باسحلا ُُق



 اع ئيعب 00 0

 طا نأ وضر يصب ةدجل نم مز
 نسزنكاهدنع مرج دز نم ين نايلولاو
 اة رولصتسب ةذيزللا ةبرشدلاو ة قلاب بكاوككا

 ظ مايرلا قرضاساا اونشاو اونكمرل 4 تائاصلاو
 ١ تاناه ن سلا لماعو ءاصو موصلا م ايا ضو ةيلاخلا |

 اساس نايحبلا راولا شرع لك ىف 20
 ظ ةيدرترحا دمول ُثيحب ثول لا نم برن و نيس شع رص

 ٠ رولا كال عرظوب اندم اهىيلوارلال

 | دتسإ هدملئادت سمتارهال هود سيمو < للفجدم

 ٍ | اذا هنا وعس نبا ثنوم نع اييدلا ىلا نبا و قور كاش ا

 ىلع سائلا سود ّقوثسمْنلا نوكت ةمايقلا موياناك
 ىحارمووسو اجر مردع هش طرج بابا غذا عرذا ١

0 

 2 ذرفلا ةامحا وتر ىلع نعى يدل ا كور و سرحلا لط
 ددوو ماصصاو ماس مم ءلظالا ل ظدل موي 20

 ال لظال موي مدط ىف هما ىردظب ئدلاى ذر الك شل را

 ةعبساعوئرم ةره ىلا ئع نايتس هاورامأم هذظ
 ظ مال اهشرعلظالا لال موي هطبرع لظ تح هسا ىردظب
 | همثكمرو لو لع هسا ةدابع ىف أشن باسو ل داعلا
 _ و هيلع ىمجاهردا تاب اح نريصر و دجال ا ىلصم
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 ىأ لاّمث ل اجو بص تا ةّما هتبلط لصر و هيلع
 ْ ىتحاهامضام م مةدصب قدصد لصرو لجو زعهسا فاعا
 -نابلاغ هساركد لصرو هبنمب تففن امملامشملخال
 ل .ايعوفرم سان عود لاو خب دلاوبا هاورامابرسو ماسغ

 ] هو ءلظإللا لطظرل موي ةمايطلا موي شٌسرعلا لل ف دلت |
 ظ ور نام ةّلماو هلا ديد هدزر هسا ديل سس صترلا |

 اكرلواعتا عورتا جود تلاغف اراغص درنوا ابيع كومو
 افاضاذ اماوط عنصدبعو ناشينارر عوايل

 ع لاهيلعاعدو هتففل ىئصاو
 ا نع هسة او ىنارطلا هاورام ايمو ل

 1 موي لجو لع هسا لظ ىف مثال اعيوثس ع ةماسا

 هنسع د لصر و هىم ورانا لع هون ص لصر هلظالا

 باسر دفا هسا ةيشح نم اكشف رشف د ىلا ةلما

 نع راو دح !مامالا هاوراماؤمو هسا نا

 هال سس ادهاجي ناعا نم اعوت مع يلخ نب لبيس

 مول هربا هلظا هتبقر ىابناكوا وا هت شع اصاعوا
 اعوشرم باج نع نآرطلا ماورامابزمو هنظال

 يو هير لظ تح هربا ملطا ىحمنأ اجلا

 ايراكرسكوأ |هناج عيش 0 . يلا نع دايما

 كورو ا نم هنأ هزاعا ارفاسم ىواوا
 ةىقل هاطارعل نماعوتم كلام نيس سا نع خارطلا



 امابمو ةم ايعلاموي فتوملا ةرام هنع هسا فص ىَوْذَح

 اصلاحاتلا اعودرم نس ا نمي ىكرلاو ىلارصلا هاورام

 | نعل طلا هاورامأررثمو ةمايطلا مون شسرعلا لط تحع
 "الاموي هلظ ىف هسا ءلظا امسم ظن | نما عوف صرب اج

 هل عضول ]سمرظنا نماعوفرم ىذه لا ةياود د
 الالطإل موب هشسرعلظ تح ةمايلا موي هسا هلا

 تنكس عوفر سباج نع ار طلا هاورامزمو هلظ
 هاوراماباهو ةمايعلا موي هلظ ىف هسا هلظا ةلمراوا 1

 اذ ةيره ا نع ئئاربصلاد ىدعاباوئرطلا
 . |[كفلطْزءسص ىليلط ان مولسلا هيلع ميهاربا ىلا هساىحوا
 كقبس فكن اذ رج الل ضرره لضرت رادككا ممول
 ةررطح هنكساو ىثنيرع ىف هلظا نا هّدلخ نيس نم
 باو !هاورامازمو ىراوج نم هيلدا ناو ىسرف

 ذل عل نع انجل ىلع لص ا عوثرمر ذ ىلا نع اين دلا ىلا
 عاوديحا امثل هاورامابزمو لظ ىف نيزحلا ناذ كن سحب

 |24ل ثوضباسلا نم ثور دنا اعوذم ةشّساع نع ميهن
 هولمسا راو هولَش نلاوطعا اذا نزلا لجو لع هسا

 نبا هاورام ايزو رس خلال ىركح سا نللاوهكحيو هولذب
 تولي َةارؤلا ىلص اذا 1ىف نم امنع مسا ىضر سابع

 انانوبسكتام لعيد ىلا ماشنألا ةبوس لوا نم تاي
 ١ لزرلا :ةررلاعا ل هل ني : كلمؤلان ئدجرا هسا |
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 ا



 نن وكب فص ةبر مب صايش هلك ىف ناطتلا وا

 ةمايشلا موي ناكأ هاو باجي فلا نوعبس هْيِبو هني
 ىلظْإ ضنا ىدبع ساو كبرانا ىلاعت هسا هلومي
 ةلجج لضداو ليب لم لإ تاو ضوكلا نم بما

 اًوو كورتم ئطقرأللا لاذ ىبصلا ئاسأ ئ مهى

 نغىواوُس هلو نابح نبا هّمتو نكك شاذ ىدزدلا
 ا ىن وهل لص نريبككاحم ناود ةضوشدوفمل

 لو انم تانيا ثداطد الص نم دعتو ةعامج
 ثبسي كلم ئلا نيعبس هب هسا لكذ ماخألا ةروس

 ىبلا هاور ةمايعلاموي ود ىلا هل هل ةقرعشتم

 مرظبإ يكن ادرطا ٌسداصا ت درو و دوهسم نبا نع
 هسا ذللك هلع أل رص ال اه ان كاس نع هلظ ىف هسا
 القلاف ليعمل ئراّملاو هسا باتككر علاو

 هىعطملا جا واو اوعلسي م نيدلا نيىلسملا دال واو

 اة درسا ابرهشتسملاو ارجوز ىلع هد دضمملاو

 ,ىاعوطونم لاو نيلسملا حجاوم ىصض اول او ىلوملا عيسي
 اسه نمو هلعف سنعمل ىلع سي ام ضو هراكملا

 ظ موي مماجنمو لوألا ضتفد ع نم هوضولا ىلع
 ابهر نمو ٌةالصلا ىلا حارو لضغعاو ابرعامجل جي نم



 . ميلعدسا مرحام ىل ظش مل نمو ةعمجلا ةالصولا ايشام
 نمو سو هيلع هساىبص ىلا ىلع ةالصلا زيكا نمو

 اذان مؤ ر كلم نع ىرر وا فو رعى أ نمو ةنسلا ىحا
 اف عوبجب نمو مل ع نع تكس تكسا ذاو ماعب ملكت كت
 مرا ضبفي نيدلامهايندلا ىف عوج ال هارب ايندلا
 اوهنلاو درسا ذاو او دقتْشنملاوباغاذا نلارعو
 لهاجلا مهاد اذا ءامسلا ىف نود جب ايدلا ىف ءايفحا
 نولطظتسسي هما نم ئوخلا ال اوقسمربامو اكس وهرب نط

 انهو هلظالا لطإل موي سلا للقب ةمايهلا موي
 وجينم هحور صِش هددا ىلو نيب نحن ناب حي صم ٌتدحلا

 نسو ٍقيرملا هل فاضي هروككملا هصولا ىلع ايندلا ف
 ةيا لَه نير ةضدرو لك بقع ى سر كلا ديار فب
 سض ىلوب ىذلا ناك بوتمكم ةدلص لك يد ىسر كلا
 ةايباوم لتاق نكن اكو مزكدلا ودلردجلاو ذهصور
 ”ةرناىصر بلاط ىلا نإ ىلع عاود هيرشا ىغرلما

 اداوعابعل سو هلع مس اىلص كيس تمم لاق

 نم هس مل ةالص لكس بد ىسرككا ذا رو نم لوحي
 هوج ع ذمااذااهاد نمو تولاالا ةنجل لومد

 هوم نإ سو دلا و هراجراجو هراجو هس ع هنما
 هئعابرب طوحي ةليل لك اهو رودزاك صنت نا ىكصو
 لفلم يتسا اىلذ مونلا هباعح ةليل ىف ايرصمب اص من

 نبا
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 | هلا هع نيب دلصر دجو حصا لاذ لبلا ءانا ىفايرأو
 | ةلبللا مَع لوس ىراذ ةاس دما ةلبل لكدل لام
 | تنِصَء ذاش هذضا وارم تخدم ةقاطروسلا ىف تيأرف
 ١ ثيدحلافو تدسادد ارمنأرف ارم جمال ةذاطلاىلا
 لاو جرطالا ن اطيس هه ثيب ىف ىسركلاةيا أ منال
 نقتحو اهبر مويو ةليللكىف ايمّيعي ببدم فلا
 ,هارام امنعمجارررشسلا ىف اه ئتعك نس شعل او مشل ىف
 ا ,لعمد| ىفصمما لوسرنا هنعىلامن هنا ىضر غيره وبا
 مضر اع هنا ظن نانضمز نساءليلملا ناعك'دا لاو ملسو

 ةليلو موي لك هسو ادبا هباحب مل دبع ىلا ظناذاد
 ئنعأٍنيرشعو مست ةليلت اكان اذ رانلا نمىيتع فلا فلا
 | نمي هنا ثيرحلارهاظوروشلا لكى يتعامل شم ابرج
 ١ ناكنائرهشلا عيمجف نعاام لس نيرطعو حض ةليل
 ظ نيه ث.دحلا”ىىردص تلق نأذ ةليل نوت ررشلا
 | ممجناضمر نم ة]يل لوا ىف نتعب ىلا عدو تاس هسا
 | لواب لكلا ميجوتعا اذا وب مال هجم هين هّملخ
 ١ وألا مويلاارعامي فلا فلا روحو روصس 054 ةلبل

 ازعل ذ لع باجي تلدا ومس ىحر انلا اوبصوتسادق
 ىلا هسا لمت د للا نال كل ' ىف ”هادانمال هانا اع دصا
 لوا ىف واب نمار, صخب هدابع طعبب ةصانملا هتحد
 لهب هصيعل نموادبا هب تعدو ناضمر نم هليل



 أ ىلايل أب ف لصاحلل نار ضل مومعو لضدب 2
 ظ دلال هييذعت ئمدب الهنا هما فعمل ناصمر

 ظ سوس ضم هز لك ىف ءامَسع لجو نعمه نا اعوثرمىشا

 ىلع كر ٍبدَو صوصللا نال حر طا هلجرالا ناضمر
 ظ 0 تدل يسرا ت عمج اي وضد
 ذورهلاك تراص ص مهب ادبا تروسآ دق واهم
 | اكويرصرلا ىلع ىد_س هب باجا امىلاثلا هب نامألا بج
 / قانالومو نيو جما ةليل لوا ىف نإزخلا ناب
 هعملمجو ناثلا لوغو بحوتسس ىرطعل ل نم ب رز لوضع

 ىزوجلا نا ظئاحل هاور ام هباوج ديوي و رانلا نمّىنعلا
 ظ إف هنع مسا ىصر كلام زب شا نعه دنس ةصبلاق

 ظ أَ سيل همنا ملسو هيلعمماىفصدما لوسر لاق
 ظ غعالا ناضمر نم موب لوا حصن ىلسملا نمادصا

 هدنسب ةيوجر نبال بيهرتلاو بيئعرلا ىفو هل
 ناصمر نماموي ماص نم لاَ دوهسم ني هسا دبع نع
 مهيسلا خشا دام دما هئرلو مويك هاد نم جلع

 هيف ىا اجو لولا لا ةُديطُص هبلع كي مل ىجوضو
 "لاق ناصمرر هش نم ليل ليك ىف نول الا نم طا | ىكس
 لك ه رخا ف هلَشلا نول 1 نيل وم قا
 ظ 3 لوسرنأ ىبابرمصُرلا و شدا ىور فرعا ىدعمام



 انوريست ئنع هلم ى نع نطل صا ناك امرانلا نم ىيسع ىلا ”اّتس

 | لطف لكدنع هسواصيأ قبرملا ْثيدحف مدقندذ 7

 مذا دال نوكسرادلا نمواّمسع ةيلبل لكن امر رررش

 نيتس م نين فر رفملا عيججذ نعام ذم ىتعلر طفلا م
 ' , مه نيت ولن اهلا نيتسلا قسمي هنا عهاظواذلا نيس اذا

 داصدلا ىف ئلذإل نم دروامو نيش عواعس درملا ناىولو

 ىلإ“ اّتس يملا نا نمو ئلا فلا علا نا نم ةم دّقمملا

 ] و وارسل نا لّمجافلا نوّمسّحتمملا نا نم
 رضاًءافلا ناوتسم لأ لك ى ىتمملا نابال واربطا سو
 ناب انلاَيربامْم فلا امتس ةليل لكى ئنمملا ن اباياث
 را مئامالو فلان لا ةلمأو موب لك قلق نمملا

 لك ىف ءامتملا ناىبعالو ا هيلا ىلا ل ئاىجس هسا نا
 ' نالع ملطاذ كلذ ضعاضم ازعربخاو املا ثوتس ةليل

 8 قطان نم مورملاو انكه و ابنعربط او فلا اس ءاملعلا

 لو يلو رخمألا لمن نم لكل سب هنأب ىتملا
 ١ لص هيل 2 ةهايصلابو هيوضن_طون - اومالاوداصألا

 ًءارعو للحم فار وارعحش نم < « تانك ىئ بابي

 اوقور و د نم ل لنملا تايلاعر وصف نمو لسعلا
 هدككرداىدص هسا لوسر نا ىعسلاو رازلا ىو رفح 3

 ظ دامس راوبإ تحف ناضمر نم دليل لوا ناكذا لاذ لسو

 ْ ظ نمرس)و هنم ةليلرطا جرح ىتح باباررم قلن الذ



 وست لا هل هما بألا هنم هلق فص نيومدبع
 واوتماي نم ةنجلا ىفاتبب هل ىو ةروجس لكب ةشسص
 ظ يا هنوش ناصمر نم موي لوا ماصا 'رأد

 كمبس موي لكم مختسب و ناضمر نم مويا كلذ لمع ىلا
 هيا تراوث ناىلا ةأرؤلا ة لص نم كلم نلا

 نسايم ليل ناضمر ريس ىلا ديس ةدوجس ليكب هل
 | امو ماصنم ثيدحا ى ىد ماع هاى ابظ ىف بكل يس

 ب اواسةرعتمل سرعو ةنحل ىف لصق هل هسائب ناضمر نما
 الفوعو للحل ايقاروأو ولؤللا ان ابضقررحأ بهذ نم
 شاول سعلا نموطصاو حاملا نم وعد ااهراّعو ةضفلا

 ظ اجو ديزتلا نم بذعا دب للا نم ئبل او نمللا نماض ايس

 ىسسدنعوىشلاءورو هسا بازع نمانما ٌَتايِملا موي
 «وب ىجب نا صمر نم دحلا مموصن موب لك نالاق ىبنلا

 هلرر نم صق ةماوعلا كلذ ىف رود نم رتمامعف هيلا

 ةيرخز اورو احم توهاي باب لك باب ضلا نوعبسا
 دوعسم نب هردا دبع نع ئبرِملاو ىأ طلاو ىلع وباو
 نقلوهو سوو هيلع هدداىجص ىلا مىسصنا هنع هدأ 2

 -«راضمررررت ىئامدابعلا مادو ناصمرر رش له دقوا

 عاطنم لصر لاذ ارلك ةنسسلا ناضمر نوكب ناسا
 نا هرزع ساوؤص لاّقك هرئامب هننا وشراب اندم :

 لوا ناك فان لوخأ ىلا لوحلا نم ناضمرل نيرل نجلا

 ف



 أ ىرو تقفص ّسرملا تحنم حبر ته ناصمر نس موب

 لما ابر اي ندب كلذ ىلا نيعل ار وحلا ظنف ةنجلا داوهتسا
 هنو مىراتنعا د اجاو راررشلا انه ىف كدابع نمانل
 | جمنالا ناصمر نماموي وص دبع نمأ انبمهِشعا

 تخغ 0 ةرر نم ةويحَو ئيملار وحل نم ةصود
 | نيزمة إم لك ىلع مهابحلا فق تاروصقيزومهبانكْف «هشأ|

 | ىطمتو ىرطألا نول ىلع ةلحاْ مسيل ةلص نوعبس
 لكورضالا جير ىلع نول ارم سيل بطلا نمانول نيعبس
 كرلاب ةجوسنم ؛ارح توداي نم سرس ىبعنيزم ةإرها
 نيمبلاق وهو ٌقوبتسا نمارس اطب الاردن وعبس سرس اكأ
 ةهنصو نوعبس أ أ لكذ ة دز ىا حكرا نووبساْس أف
 ْ | لعام ىوس ناطمر ل نم هماص موب لكبا دم ةمراح ىا

 .دروصنرا ول لات سساسع ئبا نع ا دلا ىلا نا ىورو تانسحلا
 انسى دكت تقال ضرالاو ءاىسلا عب امك تح رص

 هنسح هنعسمّسلا ناكل اهرامحئاارفيصد تصصاولو

 اضل ارجو تجضاونواررل هوضال ملا ىف ةلتغلا لذ
 نيد وس نع ىاربطلا ىورو ضرالاو ,اىسلا ئيبامار نص
 ىلع َورَسا نجل لهأ ناس نم ةاما ناولأ عدم يماع
 ووضّيهدالو كسلا وب ضألا توطضرأِلا لها

 تيادزررحل اروخلا نم ادب ناول فلولا لادورّم هاو سما
 لل مشد ىصم هاهي ضرّلا ايل ت ءاضإل واىحسلا نم



 ئ
 ل يع نيل نان لنملا سنن |

 اة اا نا عررادعا لا راد( 1

 عم : ناول لاد سابع نب ا نع اسدلا ىلا نإ ىورو ايدلا

 كسملا |. مط ىا ايرط ولسمو ةضق نم ةنملو بضل |

 يللا اعئانمعد ن ارمعزلا ةيضؤلا اهم ضورمذالا

 مجال كل: :تاكلرجبا ةعبس ف تقصب ةنفإ ءاش نم

0-0-2 
 را حب نر لال يبس ىف أ تال بزلا ىفاراولد
 57 نمرعلا رامعصال ٠ ٠ حل امرجلاورعلا ف تعنولو
 مرر لوسرأي اند لاَم هنع مسا ىضر ٌعييرمه ىب نعو
 لاَ نجلا ءانب نعانر مما انلق هاحا نم لاَ ةلحإل تفلض

 تومالو لجو س ةونالو رمش يلح دي نمو تومايلاو
 ه0 ةداوهصوبنلا لا هبابش ىئيالو هبايت ىلّتالو
 قحّئاصلاو لراملا ١ مامالا ىرتوعد د ال نوت مْثسو

 مطنش مارعلا نو - ابناك مولطملا ةوعدو لطفب
 كترنالا ىلالجو ف لعو كوضيف هل الج لج برا ارا
 للدلاّو هنا هنعهسا ىضر ةريرص ىلإ نع ئعو ئيح دجولو
 رمعسد د ةرمن ةئلل ىف نا سو هيلع هدا ىلصوسا لوسر

 قلظو عش نا اورق ارعطغي ال م اع ”ئامارطظف بكإرلا
 هالو تعمسن ذاالو تاور عالام ةنللىفو دودم
 مرلوفضاام ىضغن لعن فذ يئش اا طرفا شب بل ىفع
 ايرلانمرحةدوإ د ضوس مر ةيَّدلا ئيعات مو نم

 | ةنجلخ داو ر املا ن ةنكالخر اوراملا نع حرص لاا رواسم

 يرو



 م نإ ىأ ناسألا لع ليك فيرا تيدحل ىف هاهو ناندون

 هنع هساوضر بلاط ىبا نباووعل اكن اثماذ هوصلاىوس هل

 تلا ارزهرك5 قو كاؤسلا نبذ كاونل اب دبس ىذلا هاشعم نامل

 ومو سرملا ترهلازه نوكضمل ةولظع ةيسانم فدرّسلا

 هسنىطر اتجوثوتم ةريره ىلا نعْئاسلاو ناكشلاهاورزام

 المل اعيفح مدا نبا لمت ىلاعت ها لا اعيوفره هنعرلاعت ١

 ا اس5 علا قلتطاو هب ىزهااناو ى ل هناذ مايصلادلا

 وهل اراك لاععالا د عيد وملاعب ةئاصا هصو

 ' لصحيال موكارلصا لوف نسمح هدد عمجدرطم هزم كاذ ىف
 ظ هنعرابّضّدلا ف لصحب ائاو دعا هاريال حلا ابرلا هد

 ا لطم الامان هنعر اضألا يف هايل 0 وع

 ] | هيعؤرضل!لصحي ىذلا رو سلا باو ةقدصلاىف ءابولا

 ) ةايولاادكو معا يقسم باوث لطب ناو هذ دصلا بسس

 ١ فكل ةبشلاب ىلا دع مالسلاو ةالصلا باي لدببإل
صلا ةسسلاب هب لطب ناو ىلسو هيلع هما

 ظ ايطار :ىب

 صادلوف ىف دطسصضلا 8 كلد ملغم ولك نات لواىف

 ىدرس ١ اوا اك يع هب دبع مل دا لاععٌدلا لاس ئب نم ىا ىف

 ظ ىريسلادو ةِئادىملا ةفص هش ناوا ىدبع ئب و

 ةطص هنا ُثيعنم ئعي ىل مايصلا هيلوق نم صاوخلا ىلع

 ال نا ماصلاما كلل و برش الو لك هدنسل ةئاروص

 | ايلا مراهم نير لويد الو قسمي الو تق سس



 م ايملاسيل تبدحلاهمسا ب سبيلت ىلا ةيهلالا
 اك ثفولاووضلا نم مايصلا امنا برشسلاو لكلا نم
 .د اص ىلإ ٌءاصىفا لفن كيلع لرصوا دصا كَّباس

 مما اس نمو اسلوث دشع ئخسلا ىف كا ذىلع مالكلا

 ةدسيع نب دايفس لاقو اص ىلا لوّهي نا ئسي

 ١ ذادنا خلا موصلا الا هل مدأ نب الع لكلا 5 ٍ

 لعام ىدئونو هريعملاخ هينأ بنس احب ةماعلا موي ن

 لمع موصلاالا ىتببال يح هزدعرشاس نم ملاظمل نم
 ةرلالخرلو هيلع الفحل نم ىهلام ىلاهن و هنا كس هما

 نمو هب ىيجاانأو ءل ود دنع لولي ولا لاق موصلاب

 كلذ ناك سفن ءاطعالا ىلوت اذا يرككا نا مولمملا
 زل ةذيعاضم هينش هريتو ءاطملا مين ىل ةراَسا

 . شعب ةدسفل لائالا ع ا اسو باسص لو ردع لع نم

 أبماب نم هلة بكت نانا م عاصلا لط دبو اهيل انما

 : كرا نورا هل قي ىذلا بابا فا نايم
 نوعاصلا هنم لظدي نامرلا هل لافي اباب ةنهلا ىف نا

 قلعااوظراذاو رعرعدصا هنملخدياال ةماشلا موب

 هن فلاتربنلا نبا مامالا لد دعا هنملخدي مذ

 كا نير وكدا باساى نارعشب كلذو ةنيا له ملو

 د از هيلا قيونسلا ىف لبا نوكيف ةنجل قامةصللاو
 دا ًارخنال ب ب سن نمو برس لكحر نم ةيءرص ئباو ءاسلا

 ل ٠



 اعيقم هلع هسا ىطر غسره ى نع دروو ىفالطسغلالاق|
 ىراس ةماصلا موز ناك(داذ يصدل ل اًمياباب ةنجل نا

 الضانركبابأ دق يعطلا ةالص نوكدياوناك نيذلا نب داس

 2ث هل لامي باد ةنجلا ىف ههد س سابع نبا نعو لاف

 طلاس لك نأ صاح و نايصلا حرممالا هزم لخديال

 :انووارخ هدم ىداني هيسائي باس ,صطخةداصلا نماعوب

 نم ىعدي تاعاطلا عاونا ممج ل هلا هل مّمت نم لكو
 0 ل 7 19 لا

 تا ا دلال معلا نابوهودصاو

 نوك نمت ماصرلا موي ىف ملسو هيلع هدا بص ىلا
 | ىض ةربررع ىلإ نع ىدع نبا ىور مايملاررش "ب هوصخ

 ظ كسرايلج ناضمراوماواام ىحع ل ىتمأ نا هنعوسا

 ا بروا هيئانز نم تاهرملا كارا لاو ياي ضامو هسا

 أتاعناذ لوحلا نم هلم ىلا تاوعسلاىف نمو ها هنئل اخ

 ْ اري ةلسص هسا هنعمل تملد ناصمر كردي نالبق

 | هيف قعاضم تانسحلا ناذ ناضمر ىف هم ا اومش اذرانلا
 ايلباديامولنجاىا تايسسلا كلزكو هاوساود فعانضالا ١

 ' موب قوي ليو اصر دع لع ةراي نلا نود ةيوقملا م
 | ىصونلاب نل عتيد نوب رضي ةكالللو دبعب ةمايقلا
 ظ سهس كر دا نول ومش هلام لوقيث ماسو هيلعمسا
 هلع مرداىفص ىلا دي يف هش ىلا هن هرداى صمت ناضمد

 || سس سسوس سس 2 تمس مس سمعتم 7



 لوفيث ناضمر هىصضزا رومأي لاضيد هش عفش نا ٍلسو
 ولو ناضمر هىصخنم# مى سانا هسو هيلع هساىبصىنلا

 قصزرع صل عفنرا يلي الام موصلاىف بكرا نم باز

 لاصنع ىف لصم تلثم ايلجام بحي زسوتلا نأ ىفعو الب
 ص أئادو برم مدام بؤنذنلا ابزم ةرصو لك مكين
 العا خان امو همز نم . امن ام ضعي هماص نم
 وار دّملا ليل ماكو ٠ اماد دو غليل نيكل ذك

 ظ ىيصرت يعئلاوا ةقلرع ٠ الم اوادوضولا مبساوا

 اساء امحاجءاهوا ٠ ايلي !نم قرغوا مح
 اولها نما 'دكو شحرما ٠ ةلئدمو ءكّس ىطق نمو

 | اصامامالا نيمانل نمو ٠ انّثلا نلعاف بولا يسبلو

  ةمم مول سرا ىف نمو ٠ ةجاح ملم ىهسنمو
 ىااميس سائلاو اًملثو ٠ دماهراوس لو ةحم اق

 انيك ىذلاب نازالا نع * ىلاوا ىعادوتول مالا :
 .الاسرا ىريَض دوم * ىلع ىلصوالاضد نمو
 أو كيراحلا ةؤل ءانممو لشق اذه كوضاوا
 اكذصوصحت ناممىلع ةلاد ةموصخ ظاؤلالصسا
 لك وكت لا لاضحلا نايب ى بابو بك مدت
 | ةعستوهورطاناموابرم مرؤت ام بودل ا ارم ةدصاو
 ١ اب اتكقلذ ىفرجينبا ظفاحلا ىلا دؤو ةاصطرشع
 هفوة طضوملاو ةمدضحلا بودزلا ٌءْوككا لاصحلا هاىس
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 ْ موصةراسل لصملا اذه ترئذ و ىر دنملا طفأخل كل زىلا
 لال مامر اباستصاو انامبا هماص نم هماشو ناضمر
 تأددو ىلوالا ةلصخخ هو رمأنامو مار نم ق نطّرلا
 اريعاررلتسا لاصتلا ٌةبعب تركو قايسلا ةبسانملاهب
 لا يكَسلا نوب نملعا هالصاو معلا كنم ىلأي نماياىلعا

 ايلا هذه ىف هنايب ىاياموم ثيذ نلعاىااذلا فقولا
 ةربره ىلا نعد محا مامألا ور ةردككا لاصنلا نم ةررطسملا
 نايا ناضمر ماصنم ملسو هيلعمسا ىلصمسا لوسر ىلا لاق
 أناميا لودر ظان امو هدد نم مدفنامدل ضع اباسنماو

 الانس ىاأباستصاو هلوثو هيلع ضرف هن اب اي دصت ىا
 ”ذاضم د غموه هسا نم هلوثد هباوتل الط ا هدنارمال

 بدءا ككاو شاذصلا لوا عماط_ ييلعلا لاق بؤذلا عيمج
 مشا هصل اب صتسخي هنا نورعملا ىووملا لادور ننملا نبا مدح
 فلا ةدسلا لمنال نض ابيع هاررعو نيمرخل ماما مزج هو
 | قوص داصي ملاذا ئابككا نس نفخ نا زوو مهضح
 ىتت سم غططملا ناب لكشتساو هنب د نمىارطأن امو هل وثد
 باجيو في قركت تاي بؤدذلا نمرطاتملاو بذ بس
 )ىلا هررع لمضل هّيثاو ىذلا هدبع مسادعو هب دا ناب
 | ةرالىل اراررطا ديالا ناوا هل مهي بز هم مقواذا هنا

 راجيا رو بودذلا لمت فهل صيخرتلا ال دبعل اذ
 نااعوجرم ةررص ىلإ نع ميحصورانساب كلا هجرمحا مع



 كك ترطغع دمك شما ولع أ لاف ر دب لهأ ىلع منطا هبدا
 نوع لسمتسلل ىف مر ىلاعد هسدا طظضم نع زي انكوص لشو

 ةسساع ىرواردب لرش دمت هذول لتفلا دورول
 . (انمظمز ةمادقامع هش و ىراذعلا قامأن نلاىا كذالاب

 اهب. ىلع هدصو هنع هدا ىضصر سمع مايا ىرزحلا برش
 اقرا مهنا هع مزنم مول ناطنفل ناب باجي نا نكييو
 ماركت اططاذه ىلطير قل لاوو اورصي مل هوهراق ناوابذ
 اهب تزملع ةلاص تاصم ءالؤه نا نمصد قد شو
 نم فلا تسد ام مول صنعي نااولصأنو ةقباسلا مر شذ
 ئبتسلل ةيصودصلاا دوصو نم م.طي الو ةنصالاا مود د
 هيلع مرداىفص هل وسر قدص ىلاعت هننار ظ ا دّملو هعوث و
 | ىلعاول إس ىل صرنا كل اذ نم نتي هنعربحاام لك ىف ملسو
 | ىترودصر دّدناو ايندلا اوفر ناىلا ةنج لها لامعا

 هنذ نمو دّينام فش كاذكةبوتل ا ىلار دابل مصدصا نم
 إ ىف ورامأللا فلاب اماث دو ناضمر ىا ةليل ىف نمر طأتام و

 انو ةِئاَدلا عن اتا صحلا ناناعوردّملا ليل ماد نموا

 ظ ايسر ىلإ نع ءؤلصم ىن ميصأ نعاىسادو أشلا ىور
 قادم لاو لسو هيلع هرداىلص ىلا نا هنعهساى
 رطأدامو هسا نم مدهتام هل لنع اباستصاوانأميا نانممر ظ
 | نم مرّينام هلرزمعاباسصاو اناىاردّملا ةليل ماو نمو
 1 والا ةرحص ناضمر ريس مايّمد دال اورعانامو هير

_ 



 ذقن ايكلالاّقو بولطملا ارم, لصحي هنا ئعن ىوونلا هلافا
 فل اب اماص نموا عوارلا ةددص نام مايشب دما ناىلع
 ةجزإلا ةامحلا وم ةزصخلا هذهو ابمويىا ةفرع قالطألا
 ىصر ع نبا نع هيلاما ىف ظئاحلا شاملا دعسوباىور
 نس وسو هيلعمربأ ىفص هنا لوسر لاق لاو ريمه شع هنا

 ٌييووهو رعادامو هش د نم م دّودام هل ضلع ةقرع موي ماص

 | ةاثنعةمام نباو سس ىور نك 'رجج ئأ هلاو اك يحص
 ةدسؤسس هل هدارفع ةئرع موب ماص ماع وفرع ناىعملا نب ٠

 ملونامدل وت نم دللاوع كلذ نا ليف هزطلط ةنسو هماما ١
 ةسجلا ةلصخلاف هاهو ىلصرَو يضل اوارطأ امو هس اء نم
 بلاط ىلا نب يع نع باوتلا ب اّكْىف سايا ىلإ نب مدآ ىور
 42 سواسو هيلعمسا وص هرنا لوسر لاو لاذ هدع هسا ىضر ١

 اكسو ذ هل ترزغ اباستصاوانامبل نيتعكر صضلا ةحجس
 اصلان بسلا ىطب ةىجبسلاو صاصلا الار ناو ايزم مرتفع
 ظ اهناكنابهذذا رومرمشمْلاو لاوككأ ىل داوعو نئيتعكر هلوقد
 ْ نا هنع هيدا ضرر ز ىبا نع قيرسلار ةعكر مملعا

 بكيل مج وعاملا تيدص نا لاو لسو هيلع هداه ص وجا
 كلل هدأ ى هب عطسع سايل ص ناو بنذ موييلا كل د كل
 ىنُر كالمنسإ نع ةجام ئباو ىذم ارب و ةنجلإ ىلا.

 ارصق هل هسا ىثب ةهكر مدع ئن طلإ صنم هلع هللا
 | ةمج اييص ف ىوونلاو ىنايورلا هيلعو بهذ نم ةنجلف



 ما نئعدو ار لاربحل نامت ابراضفا ايام اك ةضورلا ىف لامو
 مثسو هيلع هرج ص بل |فص كل اق اررع هساىضر ىأه
 لوك داو نيتعكر لكم سد تاكد ن اع و يطلا ةدعبس
 تلا ابرع ىلاعد هساىنصد ةشئاع ئع سيربح عبرا ام

 و ءولطلا نما ذو نا باصألا نعر دشن ةضو ىلا ىف لاذ
 تي عرجام ىرع الك ى فورمملاو عاطترالاىلا اهريعأت

 وو ,اوسسالا ىلا 4 سمعا عاطدرا نمارثو نا تلا

 م لو ابي رمتر ردا مير ىلا اهرينعأتو ىصضلا ىنمم نا
 عبساو ا ةرابعلا نع هنم عبر ولعن قيما هبا

 ةسينى نبا ىور ةسداسلا ةذصذحلا هد ىعصو هوضولا

 دار دس ىف ىزو ىلا نب سكس وباو هذا نصمو هددسم ىف
 ىلص هسا لوسر توم لا نافع نم نائع نعرازملاو
 : امهل زعالا وضولادبع بسال لون لسو هيلع هللا

 تيار لاك نابا نبنارمع نع ور ضان امو هين ز نم مدفن
 «ردوطعواملا غرعاد اضوت هلع هسدا ىضر نافعا نامع|

 او نمنع م اندهذ ىشنتسإو مضت غامر ط سنن
 ظ اند يلا عا رين نيم رلاىلا ملا هرب لسع مئات د

 لوسر تيار لاَ ائلث هيمدق )عن مسرب حسم
 لاؤ انهى ا أضوت و هيلع هدأ ص هنا



 هسنفد ديال نيتعكر ىلص ا

 ضطأنامو هسد ص مزه تامل ايدل م نم ئتس ام

 ١ةزطرلا سكبايليا نم ةرعدا ةحت ندنطال افلم دفهاوا
 ناناهو سرؤئلا ةئيدمإ رش د دش و ديو تيل قارومفنا

 | امكوعب لردصالا ةيناثلاو ةمجي لدلهالاهدلوا ناتنمم
 ا يقفل دوادولا ىور ةلئماثلاو ةعباسلا

 وهيلع مسنأىؤص هردا لوسر توئس ايما ابر هدأ صر ةجسم ا

 ] 8 هلا يبل ىلاوشدالا _جيبسملا نم قوعوا هن لها نم لوفي
 ١ «ةأجوا ةنجلاهل فمر طاجن هلد ص مرونامدل نق

 .ةلصشإ مهنه و ىلا من ردا هافانا اصل اجاح

 | دوهسسم نب هردادع نع ةيلحلأ ىف ميعوباىور ةمساّدلا

 | مق هيلعمساىؤص هنا لوسر تعمس لاق هنع هساىكر

 همر نص مدّمنامهل ضع هسا هجو دب لي اجاحءاج نم لوت وهي

 انا لق تامولو هنا ئجملا قرلطا نم مب لوا رماد امو

 ىنصوبلا ةريرعتيلا نع كاصطلا هاورام هدب بو رك علب
 ل ادصأو هيب نم جرم ايا لاو هنأ ملسو هيلع هما

 تاموأ ةماهمسدل وا لاتعلا لق هتباد هّتمتوث هنا لبس

 اجا هيب نم جرطرءسس اياو دهس وف تام ضتص ىاب

 9 هرنايصوأ' عول لص توملا مس لس مارحلا هس ثبب ىلا

 يتءاعلا ةلصخلا ره هرصود جلى هكّش ىلا نمو ةدملا

 درع سراج نع اهدنا ىقىلامويلو يبد نروح !ىور '



 دى طم لسوو هيلع هربا فص هربا لوسر لاق كاق هسا
 هد ئم مدد ام هل مع هديدو راسم نم نوم سملا سو
 هعاوه ىلاغت هلوذ نم شم ةدوسرتما ونت نمو رمان امو
 شع يداحلا اضخم هذصو لا لاعوم ال اهلا ال ىذلا |
 افهنع هدا ىضر كلام نبا سنا نع عيت ىف ىبلعَسلا ىور
 : ةروسرما أرق نمواسو هيلع هردأىذص هردا لوسر لاق

 دار ىدغ نبا ىؤرو رغأن امو هب ذم مدت ام هل رفغ
 قف ضصفر ابن وا ليل نم محلا متياونحأ رق نم ةماماىبا نع 1

 فلاب ردك نم اذكو ةدجلا موا دّيف ةليللاوا مويلا كلذ
 انسلاررظاىانلعاف بولا ىسلوا ماعطلا ىا قدلطالا
 ةوفالو هلم لوع ىلع نم هيلع ههنا |ىذ ىلا مساىلعا

 ولا قور شع ةشلاثلاو شلع ةناشلاامصن اتا نان اهو
 طلصدهسا لوسر نا هنع هنا ىّضر لبجض ا ءاعم نعدو ادا

 ىلا هسدوحل لا م اماعط لك نملات لسو هيلع هنا

 ةوقالو م لوهزعنم هْيَضْر رو ماعطلا اذه ئيرعطا
 لادئابوذ ىسل نمورمأتامو هب ذ نم مرّين امهل ضع
 ةوالو ىئملومرغنم هْيضز رواده ياندكمكلا هس ديلا
 اكرمّرلاو ملسم ىو رو رطاتامو هذ نم مرّت ام هل مع
 ( هسا نالاو مثسو هررع هدإجص هددا كوسرنا قف انسلاو

 عروة ىلا بريس وا ةالكدلا لكن أب نا دبعلا نع ىنعرل
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 | كريم هل ع امرشبو عّس نم كب ذوعاو هل علصام ضو ع
 / ابروت هصاص دع ىر اذاو بولا كلذ هيلع ما دام ضف

 ثيلاءاظن ْخيْشلا نع ةرئاذ هسا فلخعو ىلبتمل لاذادي دج
  قذهايلد اديرمإبوت سيلينا دارا نم وس سدو ىولعدلا
 ىرككة يا ةحعافلا ةروس تلم عبس هيلو دامنفك
 تيري قعاكدعب ءاملا طع طْنبو صردخالا م هانلزشل انا مت
 تلضروكذملا غيتالاو هسبلب ى بوتس ىلع ءاملا كلذ
 الزا تشو ارعمج نع تزحت ىح ةرزك ب اون ا لل صخم كلذ
 رق نم واللا نضج مو الو سنمالو اسوم بؤملا نوكب
 ْ بشعرها طوام د غرصردغرلاو نورماكلاو ردلا ٍةروس
 هلع ؤلامد عر شيع كرر مدي دجلا بطلا هب شرو
 كيّرلنو ةدس هانلزسا انا اره نماضن أىرصمب نعد كللس هلم

 ماه وسأو ىذر ىف كي مادي دحإبوت هب سر و ءهامىفع مم
 |, يس ولا نال ليللاب بابتلا نط ْئكِسو بوثلا كلذ هيلع
 اطيطلاراصل مندل نادارلع ةيىشملا ئسرو ابعاورا ابرلإ

 | نيماتل نمواويرس لبشر ابل اا ررسطي وهو ليل اب ابرسلب
 مشعة مب للا هلضحلا م هذهو الامال ضلاب انما ماملا
 لاثهزع مساوضر قرع ىلا نع هزونصم ىف بهو نبا ىورا
 اونماف مامرلا نما اذا لود )سو هيلع ردا ىلص هيا لوسر
 هلع ةكادملا مات هيرمان فاو نيف نمدوت ةكئردملا ناذ

 ١ ةصاعواضح >ييس نمو ضانامو كين ذ نم دهد



 ف مدانلا رهاوبا ىور شع ةسسانلا ةاصخ أى هدهد
 ةءآ لوسر لاّة لاَ أمهنع هسا ىضر سابعا نع هيثاوث
 امدل ضع ةصاح ىف راسملا هيضال ىىس نم لسو هيلعدسا

 مامالا مل سئ اىصقلا ابارق نمو زعاتامو هيد نم مده ظ

 اع انلاو اًدلذو دما هساوه ل كو ةحماق ةممج موي |

 هيلع وذ ومو بوصسوحو |بس رضي دع ىا تإزل نم
 20 ءع ةسد أسللا ةلصاخل ىع هذعو ةعسر خوئل ىلع

 وسر لاك لاق سا نع نيحبر دلا ىف ىرشسصلا دعس زلاوبا

 'موي مامزلا لسا "رق نم لسو هيلع مرا ىفصدسا |
 لقو صا هساوع لقو باتككا ةىعاذ هيلجر ئْش ناىبت ظ

 اعبساعبس ساما برس ذوعالقو ىلفلا ب سذوعا
 ددهترمزلا نمىطعاو زعأتامو هذ نم مرّت امل ضنع
 ةّساعنعىيسلاإا تاور لو هلوسرو هساد نمآ نه
 كفرا ةىوجلاولا ذومسل 77 57 مسا هزاعاو اررع هدا ىصر ْ

 هايندو هنيد هل امم رك نال قو ةرإسزب ةباوز ىفو
 دحبو ةوطط نيعدرا ىمت ا دوّمي نم كان هرل وو هزهاو
 ةدلص نب هساديعوبإ ئور شع ةمداسلا ةطصحلا ص
 مى لع هم الص هدا لوسر لاك كاّقرمغ نبإ نع هبل اماىف
 | هس نم مرمتام هلرمغ ةوطط ئوعبر ! اومكم داق نم
 اطال نلال اب ابرد ىذلااي ناد لا عّقاو اضن امو
 هذتو سو هيلع هدا ىلصهردا ل وسر نع وكت بىا

 ١

 لحد

 عسسل

 ظ



 نع هىيصتى ”ناوعوبا ىور يشع ةلماثلا ةلصخوم
 لطصرا لوسر لاو لا3َ هنع هساىضر صائو ىلا نا دوس

 ' نأبهشا لوس ن دؤملا معسي نيحلاد نم لسو هيلع هنبا

 هسا صر وجو اشي د مول سال أبو ابر هماي تضر هنا هلاأل
 هبلز نم مدقت ام هلل ول ءالوسر ظذل فو اسب ملسو هيلع
 هيو ىلا نس ديعس نع ةناوع ىلا ريع ةياور لور ضاتامو
 نزولا معس يح لاى نم ارطفل و رضا امو طاّقساب اضيا
 هربعارون ناو هل كنيطسال هدهو هردا ملا ال ادهش

 وسر سو هرلغ هرداىحص .ىجيو ابر ههاب تيضر هلوسرو

 |مهسئيعلاف نمءاور فو هبنذ هلرطغانيد مالسألابو
 | بحس هيبت هي ىف مسم هاور ده او نذؤملا
 | ىحملوت قالا هلون لس ميو نزولا وعس نم لوقي نا
 | ةظفاركربد ىف لوّمدهناذ حولخل ىلع ى ةالسل ا ىلع
 | رع ةرلصلا ملوث ىف لوّقلو هيداباللا موال و لوعال ايم
 | هيأللوسر قدص لقي ليفو تربو تفرص مونلا نم
 ظ كوّملو مولا نمريط ةدلصلا سو هيلع هرداىجص هسا
 هلوهيقعدوُهدو ارماداو هساابرماوا ةماألا ةىلك ىف
  كوسررم نا دهش ناو هسا لوسراريغنادهشا
 | سو هيلع هردا وص دوو ابر هدناب تضر لو هرأ
 ميم ىف ةعب املا نم عرما'داذ اند مالسالاهوالوسر
 لاو سو هيلع هرداىلاص ىلا ىلع و ىلص نازدلا



 "تأ ةئاعلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هزه بر مهللا
 ارح اماقم هلعباو ةليضغلاو ةليسولا اري ان ديس
 اسرلاو ةرمال اروما ص ءاشامباوبعدب عدت دعوكىدلاا

 ةدصل اي هبجيرل وهو مقلاوا نذولل ممساذاو
 قهباججاولف ىصباال نم هييجبأك هبا اينما سا ذان
 صو ههمس نا ان كسو ملالص للبت لو وك ةردصلا

 اتناك ذا اماخ مباجا حيطان اذ لاححلا ىف +بيحيال وداخل
 هن اد كلذ ىعوارما املعوا اس صارفلو ا سوا نارهلا ٠

 هيف ناىامولا دوج نز ذولا بيحيو اذع عيم ملفي ]
 ثيحو ابلاع توفدال هيدوصابو ثومن جاجذلانآل
 ةعباتملا كراد نا بحس ندوملا غيط ىح همباّمل ا

 ديس ىيعال صو ايلا ذا احلاصن نمو لصفلا لطي ملام
 حالطال الاب انسرا ىبسح سو هيذع هدأ لص دج

 ؤس نب نيسحل قور شمع ةعسانلا ةزصنحلاىص هله
 1 ىلع نع هنا ىضر ىشانع اعدم ىف ىلع وباو ظ

 اكس نايقتلي درع نمام لا لسو هبزع ههناىبص

 ماقيل سو هيلع هددا ص ىبنلا طع نايطصير
 باور ىف درعا امو ابزم مرتعت اماىرميؤد اصرل هسارغشت
 ٍيفعاىمرعاو زك سو ناىلسملا ل شتسا م ةرره ىلا
 هن نا لص ار اعرل هسارطغدلا (ىلاصنو هصاص ١
 كلمهرلعدر الا ىىحلسملا نضدحا ىلع سبا ملادحأ نمآمو |
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 ةياور يف ءاز ةنلاب هللا ايازكبا هرب و هلملانس ا ]

 | لاقلاةراصالا يمكن عو افهسايدلا ئم ىردا درع جو

 هزم ع اسم ملسو هرلع مداىبص ةوديصلل؛ قداصلا
 | سبملا ىف كنور كتم هيذع سو هل 0

 هولسيو هيلعرابسوالا ةماصلا موي كلم هلعريال و

 ْ ذل لاو ركل ههنا ؛ ْن اونمر امو ليف ربكألا مهردا ناوص ىب

 قف ةرعصلا عاجلا ىفع هصرطس ف ىزرزعلا ىلع يش

 ال هم ةء_كذلاوف 4
 كاصياب نيوردودساسارابصا 0 ىب ىحوعو رابرلا نعواجرو

 لاف اب 2 اراوا مدواد بود نإ واعو لاصخ ضمت

 لامها ةطقوو هل موصورتلاو ٠ ردو هابل ماش هوصوو
 ظ يضر ذاب وشو + ٠ لارداؤ رئفضوارادو نيمآ

 لولهاب ءايلبا نم ىجتو دمج * * سال رزعو ىفلاو حالوس
 لل ممووبلالع ةردصركذ زعم ء عانوا لف زق ةعمجل ىف
 3 3 98 ام موصل ا ناكدا باب تلكم

 طن موصلا بجاو ىف ريت 8 طرب ع هيلا هناا

 اضف مو بلو لكألاك ٠ اه د ؤ انام ضبال د
 انييقبلا هني ىف وهل ءانيعلا بجاولا ىف وطشاو
 3 ٠ ىلا لهو ةسلا تحصو



 نعو عامجنعو ء أهسسا نع كاما ىاثلاو
 مه دؤؤلم نم . الطب اووجملا ل وصو نعو

 علك ف لهاجي سلو - راض ادعو !يعاوطرطساو
 نينمتلا الر انلارخا ىف م نيشيلاب لكألا طاينصألاو
 ملاس ضيصوخم نم لقاعو . ملسسومعو اصلا ثلاّلاو

 ويلف ردطىئرلاو كسلاو . مويلا لكم وبرر الو

 درجلا ف قب شسنلا هلشمو ٠ ديعلا موي موص حصين الوا
 بموام ايو كش موي ببيع موسلا ل حيال

 هيلا ايلواّيْردُن تارا موصلا ناكرا نايب باب لوقا
 داينلاب لارعأل اانا لسو هيلعمساىدص هلوّمل بلقلاب
 1 : ةرامع مود لك موص ن ال مود لكل ةليلانمدبالو ١

 < نيتدصلاك نيمويلا نيب موصلا فاني امللنعلا

 ءانمسا

 : امج وص ةِين هك ثا كلام مامال ادلع مالسلا
 ىشرللل كلذ ىفهديلقت ىئاشللو هنم ةليل لوا ىف
 نماووح بيو اماولو هاضعلا ماحب ايلف هيلا ظ
 عاج وا برطنملا وأ لكلا نم عسا واادا ىشسطعلاوا عوجلا
 ىلا تافصلاب موصلاهلابب لطمعناو ,ريلا ولا طر

 دصق هنا ةيرل ايف كلذ نقككرل ضرمنلا طزرشب
 وه)إم فلا اصورلؤالاو ةشلا ةويبقحوصو موصلا

 |, وصلا مادى رهبات ةينلاوف طرب مدع
 دانا ناكوا د عكواو اضدوااررنولو هللفد ىفال طقن

 ا



 هلمايصردة رخل قت مايصلا تبي ل نما سي زاب
 ةيبرضرفلا ىلع لوجو حو هرصصو عع و ىنطفرأدلا هاود
 اليل بلا عاقيا تيْبلاو موصنالنن ىف ىلا ةْشئاَعبم

 طش ردو هلا عولط ىلا سّسلا بو ىلع نم هنم لج ىا ىف
 تر أقول هنأ كل ذ نم ماعو لييللا نمريْأْلا طصنلا هين

 ىاامنالو تِسبلا محل هم هموص صيدم عل هللا

 كلذكو ءامجباو برّشلاو لكاكاكاه دعب موصلا فاني له

 الذ ضيصوخم عاطقناو مونلاو و اىعألاو نونجلاوركسلا
 اذاالو هليل ظفيت سا ءاهدمب ماناذ ا اهديدجم بجي

 ضو ةراعلاردفوا هزيككه يد و ليلا رص طا
 سصش ةملااماو اراء ىضبالو دليل ةيئلا ىلارضف

 بصؤلا موصلا قوطرش او اينم هساانئاع ١ امايئوردبب
 ةاىكلييكسسجل ثيمنم ىا هل ف الطالا ل اب انييعسلا

 رزنلاموصتو نييوا دايرظ ةرافكك(رعول نيمب مناد
 نع ءاضملاكو حاحوا درمترززكه عون نيعب ل ناو

 | لطزاائاو ارصوصخم ةدس هاضق ئعب ىل ناو ناضمر

 تزردصلاك نضوىلا ةفاطم ةدابع مال هيذ نيينلا
 لوو ئيينلا ببكي دلذ لضنلا بماولاب جزحو سسشلا

 ىلاعت ههرغ موص بود لوشن أب ةقلطم هين عصي
 طارشا ىئبليو عومجما ف لاق باكصللا هذلطا

 نمّءَةسو اروتساعو ةذ ع موصك او ىلا ل نوتسلا



 ! : وئذملا مايذلا ىف موصلا ناب درو ةؤلصلا باوك لاوس

 زوءاضطكاه ع هب ىون ناو لب امولي ىلناو اهل فرصلم
 تشراوادابربو اري موصل ا دوو دوصتفملا نال رىجسملا ةبم

 ءموص نود لوشن نا هموص هش لجو ةاونصلا باور
 وقلا اايرلداو ىلاهد هند ةلسلا هذه ناضطمر ضرد وادا نع

 بح الذ ناصمر نعموصلا تودواناممر موص تون
 هساىلا ةذاضإلاالو ةضيرضلاالو ارا ل وادهلا ةينا

 امهماع ناك نا طخاو ايرثيعناذ ةدسلا نييه الو ىلاه
 اوطرشساو صاله امواابسان ناو هبعولنل ممل اللاع
 اذكو قولطدلا فلاب انيقيلا بجاولا موصلاىا هنن ف
 يأ ةارماوا دبع نم هذ دص نم لوب ئئسب باَملا نطلا

 نعرع موص نآس نم ني الّملا ذليل ىؤيولذ ئعزموا
 كون هنم هبوكدفنعا نا ال ا هنع ميل هنم ناك ا ناضمر
 يبت انا هلم هنا نيش نا هلع مقيد ركذ نمبر دص نما
 ضصيىلاو هل ةبنمرعل هنع ىح دىل نابعش نما ظ
 اسوّقل هنم هنوكرافتعا مع اربع زج ناذ ةئيلا قلعلا
 ظ العررلع موص ىورولو ناطمر نم ناي نا ىلودلاب - 1

 نأ ىتهو نم نا ناذ ناضمر محال او نابعس نم ناك نا ظ

 ملناضمر نم ناب ناو هاقد لصألا نال الفن رموص عد

 ذاضور نمنينردنلا ةليل ىزن ناو هنن الوارف عصب
 راغلصالا نال هأرجا هدم نانا ناضمر نعدغموصا
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 ناكنائالاو وادا هيف مثو ناك ماص دايتجالاب هلوطد

 هو ىف مماصو هدئن هل مدو هزه ناك ناوءاضخف هدعبا
 لش ىلا لفن موصق ةلا تكو هاضفالاو هكرمانا
 شاع عرلسو هيلع هداىلص لخر دّوذ سمتلا لاوز
 ممل نذا ىلاذ لاذال تلاق نمش مكدتع له لاضف موب تاذ
 مث نق تب مدع لع اقف رضا اموي ىلع لظدو تلاذ
 0 ىنطثرابلا هاور موصلا رف تنكماو ىطضا نذاكاذ
 ' لادو ىنطقرارلل ءاور فو ميححهرانسا الافو ىقيرسلاو
 مسأئيرلا خفنوهو وادع نم مدد عله ميحص اهدانسا
 الكب لام هرب لكوب ا ىساواشمل او لاورنلا لف لك بام
 ةبلا مصتائاو ىااضلا ضفول اف قل دبملا ديكوتلا نولب
 موصلل فانم لكل كذلا لشمو لكأي ىلاع لاو للا لش ىلا
 كاصاىف املا نكلاو نونجو ساؤنو ضيصر نمكو عاوج

 هرايلضاو ميركلاب هلع عم ئعلاروت نعىا اقتسا نعا
 أي اضن ناك ئوجلاىلا يي هنم مجري لهنا نين ناوهلأ
 دزهلب هبلظولف هنمئّسدوعلاال هنجل طف وف اسكتم
 ئقلاعرز نم سو هيلع هدلاىلص هلوتعل هموصللعري ىل ْ
 هاور صمهيلو وا وتس ا نمو ءاضعهيلعسيلد ءاصوصوا
 ىاةىخا لانلاب هعرذ و مارنعو ةعبرالا سلا باصصا
 نمنناى اوس نطابلا نم ةماعلا جخارضدال من هببغ

 ا



 | كونوظفد
 وو ضو لانسر هالفلا دح ىف تلضحعو ئامرد م

 ايري رئاوزلا ىف جاوا ىلع ةلمرملانكو ةيجلاءاذلا
 كلذإع ٍةررّحلا حماهت س ناذ نكمأ نا ايرهاو اهارجم نم

 ناف ضحي ااضيا هل اكو ترص طذا نوح تلصوث
 | ناورطفاهاطلادعىلا هترعم نم ْئِس جرح و هروخ

 ' كدع بيطراجاب ىوارتلا علاه لا جاتماولو الف هبلغ ]

 ظ

 7 كلذ ىلا ةجاحلا نال هردص نم ما هئعامد
1 

/ 

 | عامجزع الاسماو ردان هنال هيطضي هنكك اقتل هلزاج
 ظ هاداللعارات ارماعارعوطقم نماهر دف واةضشحرأب ْ

 كل مال زنا واوس وزعوا مرا نمارب دوو جرذ ىف يرحتلا
 الو هيي خ ليرج ممال و يكن او أييسان عامجلاب طم دلذ
 لك اال ليذو مصالاوصو هروصنم انلق نا هيلع ه لكك
 داتنالا هلل صج الراّيضاو لس هل نكس اذا هنالديلع

 ضاهر ان نئماهردفوا ةنضحلا لك لاخراب ١ اطش الو

 فش لهل اما و لط اولا ةبسلاب ايرضمد لاخد اب طشهرلد
 | اره نموبرو هذوج مع تلصو دؤ هنال ضعبلا لاخداب
 يلا عونط د لعامماجت ناكولذ طولا ليش نمال ليلا
 ةرسأب ملا ص هرلوتش للا ناو هموص حالا عرف
 ولج ل ناو هموصويمي ىل الاه عزرنب ىل ناو ةحابملا
 ليللازم نببوولو لعن مص عزشولو كك دعب الاعلا
 وجب ليدو جول دل ملنما عزل ال جالب الا عمي امالا

 رس



 . عورط بل طوهو ءادعس' نع كاسماو دلاح عملا هيلع بجيو |

 تاب صورطازكو لئاججولو اًملطم طنم هلوش وم دا
 | القلث احب ناك ناذ لئاع عب ةدجاصمو ةلبشو سفك
 كلذ لمه ثحل نشا ناو مرحلاكه سل ضمنيالا رسب كرطط

 / ١ ذهن ككرطفا ةورشل هلعذ ناو ةماركو هئفشوغا ١
 ] العم سيل هناذ جمالا الخ مرحلاك ةويسلا لحم ناككذا | ,

 | هنا مطعب مووكىطشا ناو اًيلطم هيف رطف ول ةويرذسلا
 ليزا نال ةويرطم لظلواركمب ل شاذ ١ ىطفبالو مرح
 | مكزناف ضراعل هركذ كعولو ماهّصاك ساس يغزم
 اردشولو ةمابم غْساِص نع دلون ال عصالا وعطف
 ائاوكملاو ةوبرثسلا تناكْناذ ل لنا ةعاسافراذو
 سمو ميحورجلا ث لادا ذالاو طفا ل زنا قح

 ذا ىلواركرضالاو لازنلا وحل ةورش دكرحالا ةذبت
 وصو نع كاساو تاورشلا دك ئاصلل كلسالا حس

 أ ّةود هذ تاكواوس اقلطم اد وج ىعسام ىلا نيعلا
 ظ ملوارلاّصو ءامماو نطو عامدكءاودلاوا ءازللا لح ظ

 | نللادو قلك يحل ان رط ناك كك |« بحع دوف هن نكت
 ُدِفْس نمد غو كرو لضاد وحن فالذي ليلصاو نذا
 أطرمعوا ةلاصا ندبلا صاظ نم فش اغلا عب
 هعاتوناىا ىوطإلائ لاب امسح ةمومأمو ةشاحجت

 | (اسلاكماعنا سوسحلا ىاققحتل نيؤلا ذفنملا نودع



 : ضبال ماسميرتشب هؤوم لح وا نهر لوصو صف لد

 | لصاولا نا مما هنطاسارش 2 دعو ناو ءاملاب هلاثعا

 ياسو ماسملا سوهاعاو مد زؤش م سدي ميلا
 0 ةمومامو نطملاب ةئفن اجزم لوصولاو هنّوحللو للالاو

 ً مدل يصالاو ن زالانطاب ىف طمتلاواموحو سارلاب
 ءلوصو نع كارلا نيعلا ل وصو نع كاسا هلوقب

 02 نم هذ ف صخحتلا ءدجياح ش ءاالدرعطلاو يراك

 ,نايعا نمار وكي نيعلاب دياملاو لمم ةوالىلارمطو بيبطلا ظ

 أ نيعلا ف لغدو اهبرطفي ال ذا ةنجل نايعا نمالاييدلا
 لف ةلابسلا هلشمو نتنلاب ىسلاوهورر عسا ذاغيلا
 دوعلا نطاب ف دهاشم اكسس اطال نال م اصلا هب

 رماظلا ىملانهلا يبرلا لوصو ضيالو جيورلا يف طاب
 هرهاطلا وهو صلادلل ىلع نال هؤرص رد دمم نم 1

 أءنيظنمدذ اجو دا ىلتبا نم ىح ىف هلع ىغصي
 الون هعلتبا م هتفش وحب ىلع هعمجذ أك هن دعم

 ١ كنود وصو اه هراسل فطولع هجورع ؤ

 ١ | مسا هؤومّوضد ةلب ىعوا قدرطرابعوا ضومعنو ا |

 ايرلوصو لمإل هاك خنول م نأشلا بسحب اييعزرماا ظ

 دحر غال و اهراعاد روما ةدمقم تمرمولاذكو ضد مل

 لخرد ىح هّىلر هب 0 انا ئب ماهط ىاولو كلذ ىف

 هنال هجمو هزي نعزي نأ لهن مل رصف رع نم هذوج
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 أ ىلع نم قامستسالاو ةضمفلا ءام ىبسولازكور وزعم

 لضكبو دسولو بولطم لسلع ءاموا امه ةفلابس
 اذا ام الح هيرومأم نم هدول ىضد الذ هذ وم ىلا ةعمبلا

 ةلازال ةنغلابملا اما موصلا ىابرع ىنرلل امري ةغلابملا حم ناك
 دل اًرلازا بوصول ءاملا قبس برعم رضي ددذ يضةساخبا
 ولالا هقبس ضير هناذ دربت ل سضك بول طم ع لسع هاد
 ناو ةعيالا ةل يشل همانكوهبروف مرمر أل
 سطع مخ دوا درعسل ه2 ث هعضوىذلا ءالااماو مل ابي مل

 هض ىو داولو هيلا ةماىلل ةدشل هفبس ضي الذ

 مب ناذ ةفو ملا ةفانكككولبل هىلتبادق طيط فرط
 دوال طفا هع ناو هذوجئيع لوصول لذا هضاب
 ىلا ةساجيلاب هلاضدال تالص تلطب هكرس ناو فلا
 مهلطر ودصو هموص ةعدؤ ندرطلاركت هنوعىف
 مظلالف لذاغوهو هنمرطا صمت هع لي ناكل ذ ىف

 نكميو الز اغنكي ل ناذ هب هل ر ايتخال أل ذكنيح كلذ | .

 دي سو قئرطلا ذرب فراع هيلع ملط مل ناذرضيال

 او هلوكحلاريرق دنع هرايتخا مدحل ذكي حر طب الو
 معن لع هريىصا كلا ىلا عما عذر كلذ نمصالخل اوه
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 ىلع هيلع نوقومراّيضاو اطعوارعرط فم كك نول
 بنوا لكاوا يكسو أ مماجوا وأمس اولف ةعببر ةل
 دالاو طغت لذ اهوركمواارو زعم الهاجوا ايسان
 بيو ناكوا ءاىلعلا نع اريخل ءاشل نمر و ذحلا لصاجلاب

 العلا رشا يبات ىذل الهامل نسل و مالسألاب دهع
 طايتمإلاو ركذامدلاعلاكرنوككع متتل راذتع ا لرجل
 نمأيل يرحل اب الر ابرلارلحا ىف نيس لمألا موصلا ىف

 هِنبلاح ناو ترغدق سمّسلاى سي ناب كلذ و طلخلا |
 عدر جل فر نمليللاروبزظبت لئاص بو غلا نيبو
 دروب دارصإبراطدا لجو كبي نيالام ىلا كبيريام
 نال نلظدولو دارّص|ر يطب ال ةاولصلا تائوا ىناكترغو

 ليللا واّقب ف كولور عت صو رابزلا اّمب نصالا
 ْ ن١ كا ذب لكألا عم موصل ا وصيف هدواهقب لصالا نال
 أ ملبلا ءاقب ىف دايتعاب كلذ ناكنا نككطلغ بي ىل
 | رشلوا وذا ولف ىوانملا هلا اكعكمأ ارصاريحِب وا عكي

  نيبلانطلاب عّعالذا هموص لطب هطلغ نإبو دارزنجاب
 ىف حصلاحلا يي لو دارج اجب رعشو ا طفاوا هلواطخ
 لاو ىلو ألا ىف ليللا ءاّطب لصرلا نال كاطفا ىنال عصست
 طلخلاوا موصل مصاررت باوصلا ناب ناذ ةيناغلاىف
 0 ماولط هند درهما ملطولو م اعرف |

 ليعفلا ءاذنال هؤوجولا وس هنم قمبس نآو هموص
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 هنم ئبسول نك هظفلول كت هن قهكساول و دصقلاو
 | قيسمار اهم هرث ف هعضوول اىىطفا هذ وجملا ئَس هنم
 صرصي الذ سوهو 7-1 اكاثلا نكرلا او هدوح ىلإ

 ' نوجب موص مصب هذ لّقاعوا دزرموا ناك صارفاككا ظ
 | وصح )د ةدالولا ضيحلاوحبو لاس ضييحو تعم
 : للب الب ولو ةفّصموا ةّيلعولو تدلووا تضاحا

 ةلالووا ضيحوا نوصوا مك طولذ رايزلا ميمجفل كلذو

 ءاقبل مويلا لكمود ضدالو موصلا لطب هلانتاىف
 ركسلاو هبناذا هبتني ئانلا ذأ همم باطنلا ةيلها
 امهزال مونلا ف الخ موبلا لك |رغتسا قىتألاو
 ءاضف بجيذا بانل ةيلها نع رمزا ناصر
 كلاو ركسلأب ةشئاذلا نود مونلاب ةتساملا ةالصلا
 | نمز ناوولو مونلاكفراايزلا ضضمب ءارعاواركسأماو
 | طفلا ديع ىا ديعلا مويموص معيالو ةليمل ةئاذلا
 أيون ءاصنع ملسو هيلع هردا ىفص ىإر رحل ىصالاو

 | ,لشم ىا هلْسو ناططتسلا هاورضألا موبو ىطفلاموي
 وشل إراياىا ىبرتسلا موصلا ةعصمدع ىف ديعلا موي
 ولو دي رجلا ىف ابرموص عدي دجذ ىضصالا مويرطجب جتا

 هأورابرمايص نعى و هيلع هسا ىذفص هنرامل ممم

 الكأم ايا ازا لاسم ٌبدح ىف و ميحصد انساب دواد وبا

 معتمدا روجي ىدقلا ىو لصو نع هرداركدو ب شو ْ



 فورا ! ىف ةبماولا رت وهتلا نع ارموص ىدملل مداعلا
 قرت زك صخب سلال امرمع نباو ةشساع نع ىدانعإ
 ١ موصل از وجدل الجال و ىرمولا دجص ل نطرلا ضضن نا
 | اتتوولا مويوهو كس موي ىف موصلا ىطسفيل بيس نع نم
 | ملعىذلا ىورمملا صوصمملاو ىونسإلا لاو نابعس و
 ْ ايمي ع بهذلملا ىقدّيعلاو اهب وكم هنا نور ال
 | ماص نمرساب سرا لول عوجملاو جادرلاو ةضو ا ف
 | هر وسو هيلعيرباىفص مس الا اما ىصعد مث كسلا موي
 | ناصناو ىذم نا هوت ةمدرالا سا باىصا

 دردو اضفكك ش موي ف بجو موصىأ ام لجعو مكلو ظ
 (وصوارهرلا موص راننعأ ناك هل ةداع ّث انادلكد ال
 امثرما نان سيينا وا عيش ٌدلاموصوا مونراطقاو موي

 | قابسلا تا ةدلصلا قايدت داعكاعوطن هموص هذ ظ

 موي موس ناصمر اومروتنالر يل ةهو كما تاو ولا
 نائتلاداور هىصيذت اموص موصي ناكل ه در الا ئمويوا ْ

 هلّجابهلصي لنا ببسالب هير عومجأ ىف حمالاو|
 فصلا |'رار هل ةداع فاو وارذن واو اضف ئعرماصوا
 الازهوش ععو دواروبا هاوراوبوش» لو نابع

 |لكاولو ىلاثلانيشملا لّصابالا كلا مورو نوكيا
 اهيلع مرهابوي هيف لقا َى ملف امب الا نضل
 ظ ارم موص هلذ ىئانلانيضملا لف ةراع هل نوكنادلا
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 ايورطممدلا قبطا ذا كشسلا موب موصبتساوده ليش ناف
 بسيصإ دسم وص بوهوب لاَ ْيص دهحأمامذلا ئولخ نم
 ربحا صوهو ةهعرص ةنس فلاطا نا ىو ىكأزالاناب
 وهكشلا ىودو نيون نابعش ةرعاولكاو مشع عادا

 واهو ب سائلا ٌتدحت( ادا نابعش نم بت اللا موب
 ةّهصضوادسعوا اسوا نايبصكم رتد اهض د ىع ددعاهي

 ”اصمر نع رموص مهن ملاىاو شرما هل ادار فدص نظو

 ار ناهلاف نم قد ص دؤتعا نم ع هنم ول تشيل ال

 هينتباكلا لوا ىل مدد اك مولا هيلع بجيركذ نم
 | أوس موصلا ىف لاصولاذا بعاو نيموصلا نب ىطْلا
 وهو نحمل ىف هنع ىبرلا مارع هدطنوا اص ش ناك
 .ارعامومطمليللاب ل واننيالو زيكاف نيموي موصي نا
 عمال هوخجو عاجلا نا هتيطقو عوج نكد رذعالب
 نيئاصلا فاصوا عج دنس ناوه مجبل ف نككلاصولا
 ص اطلاوهاذهو هوخع حولصلا نباو امر جار كذو
 ساواص هلوُث ئعم ف اوفلتما ثاحدلا فرخ ئاكاقو
 | لا لصاوت كيافاولاو لاصولاو ىكأيا سو هيلع
 يعطل ير رزع لأ و نيا ىف ىلم كلز ىف مسلك
 ماعطب ىنوي ناكف هتةيفم حعوه لصف ئيعسو
 ١ نيفلكملا ماكصا هيلع ى يرن ةلجنم بارو
 ١ تسطو نبرشلا هر دص )ل سخ اكطؤدذ هيف



 كلم |ص ىوينرلا بهذلا ىف !وا ل | ىعّسسأ نأ عم بهذ نس
 كروي: أكد اليل هل وان ىلع ل دي ائاواراي هلواّيالانه
 دك ن اكو اييدلا ماع ع نم ىرعطي هما نال لصاوا الالا
 دصلاكتار ابحل | عاونا نمر انكدلا ناضمر ىف ىتطصملا
 امو فاكتعدلاو ركذلاو ةالصلاو نارملا ةوالثو
 قصر وبرشسلا نم عريع هب صخخع ال ام, تادابحلا نمناشمر

 نفاع هراينو هليل ةعاس ىضويل اذ ايصحا لصاويب ناك ما
 وف هرلع ظ فحص هسا نا هاعم ىل ملا نبا لاو ةدابعلا
 باذيلاو ماعطلاب طفح اكبارشال و ماطر يع نم
 هب هسا -ثعحاع حدلعلاكذ اهوره نوزيكذلا اكو

 صفو ,تاحانم هزل نم هرلك ىلع ضيفيو فراعملا نم

 بولقلا ءاذلعو هيلا قونيلاو هبحب هىخلو مشب هليع ٠
 .ئوّدرّوو ماسمث لا واذغ نم أم لهعا حاورألا ميخسو ظ
 لينا نمد ماسصرلا وادع نع ىئشد قحوارئلاا ده

 ظ دااولانعابمهلتو بازيلا نع , ابدعت ولاركد نمير احا اهلا

 داعاب اقع ف كئيدص نمو ٠ هب ئرعتسنر ود كيوب ابا
 اهيمرلع تشمو دهلا حور« معو ل ل رلك نم تكتشا ارا

 اكاص ناكل. ىقلل اماعط كل  ناكولد ىلسل ىوجت الاقو
 ْ نكمل ليللاب كل ناكولو وداصاوم نوكي نا نع لضم
 تسل لصاوت كيا هل اولاثذا :باىصلل لاقل و ادصاوم

 لاصولا ةبش لع واو :



 ١ يطل ابشرك امابرد مريع ضافي درحي ةسرج ابتبالاو هيلا
 دوو شطعو عوجو فعن نم مه ريع نحنا ع ن وناصيإولإ
 امر هاظلا ىفمرمحلب صريلاظنلاب ىلذملاب ىلع مرصد ررس
 مو :صرسلا باداررلع ذطوتل سما هاو مشرع ضخ
 مو هلع هساجلص يطصملا ناك عوجاكعر تح :ءارقغلا
 دب تبن شهلا وظف عوحلا ة دز نم مطب ىلع جا طب ري

 ”امانملا ةزلب دي دمتم ةنابر مزطاوبو تالا ارحنت
 "و هرعطن قطصلل نوكئ مم صا وجا ىفعىدبس لاقو
 ' لكأعا مام ىف ىرد ناشط عو اه اج تجرها هرطسلو
 ى خيل ىديس نا ىكحو انابر اناعبش مص برشسو
 نعش ررلا ركحب كل ذ هل عقو يس سدو ىف علا نب نيدلا
 ادلم |عضلا ةحعار يهل ىاسو هيلع هدا فص مدنا لوسر
 اموت باصصاو مغاّقبتسا ب مايا يوت ممؤن ىف هلكأ
 نلف برشو لكبف ماصحلاا ذه هل لصجبرل نماماو هنأ
 نأصمر موص بوصو ناي تلق مانا طعاعلام عصبو

 وّصأو ةردهلاو لّمعلاو ملل موص ب ومو ط ض

 عبسل + لفطل ماب نا شل ىنولالعبماوو
 مسا حابياك يره نم .ررضلا نا حابب هك د
 ضو اكد اىرم لكل از وا رضمسلا ارطنا ٌماصق نا
 سافنو ضحت ىِنَعَف ر زودولو موص اد نم
 5 درو ضسو ضو ةددتو ىبع دلا هلثمو

 ديبي



 اسم دعا حصا نإ

 رنه بذل ونقايوب ضو كس ضب نا نونجيال
 اًكاصار اين ىبصلا حلول ٠ امكذ لو ةيسبالو

 .العأت قافا نموا هرابر 2 ىذلل ئساا
 اشور ذعلا هنع لانا . لطفل طرط اى بع ةنسو
 هل بوصول اع هر اطقا خالو م ولاة[ كاسصا
 هيثناكْح ناصمر نم اتاني ىيالمتلاسا

 يجسد ناضير موص بوصو طو رْسو ناس باب لوثاو
 ىئتاىدولو مولاس دلا م موص بوصو طش موصال َس
 ايبرلا ف ةبلاطم بوصو ىلصا نام ع بججيولو در حلا ل ديل
 ورغألا ىف باّقع بوجو هيلع بحب نككم هلم هنعتمرعلا
 لقملاو مولسررلاب هلش نم هنكتلا لوصرلا ين نسج ساك
 الكت ممل ١ ناركسو هيلع يغدو نون جي ىلخ بجيالذ
 | هذ سب ىتريال ضرمو هفيلبال هع سيرت
 0 يفاسسمو ضم لحلو سافنوا ا ضحك اغرشوا

 اححلاو ميله علا و نا كستلا ىلعو امرطع ومو و نايم
 اا بوجو ب وصوب بع نم ددعاسمفملاو

 اةدتماو لا بسام يع ءاضلا يصول لوصن اك
 ظ فول ا  هييغوأ ناك ىكذ دولاب ع عع سكالد

 ياش ةبرع نم اشو ايصووا١دضوا ناككبا قررا
 .ارنلو ماطا اذا ارم انل ىأ عب هب لفطلا م ماير نا
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 برضو بزل ىفو ةريعو ىكدلاب قداصلا سنا لئطلاب |
 | كوارع بجيصرش قو ةالصل ىلع اس ايفر شعل هكر ىلع
 ١ سة يبدل ميوص ممبالو اوم هلت ىلع جرطيو دب عماد[
 | اًيصصيل ةبوقعضياناب سايعلا ىف مرصع ظنو ىئرا ليل

 ديل ل وقع موكل ال ناب درواهدورو لحن ىلع

 «لع نتي حالص ل ادرج دصفلا ائاو ةصعلاو فسكتلاب

 نهيحنلا صطلا هين حابب موصلا ىا هك سواه رلع شنب د
 اعاصولو ملا ةدابز وا ذو سطبكرجتلا حرب ضيم نمدرطللا

 لعارط ناو ٍتاوملاىف لدع لقب ةصارجوا نجع مجوإ
 ةييلا كرت هذ اترطم ناك نا يطا ما ظمرم ناك نمو بال
 الذالاو اهكرت ملف ور شسلا تذو دصوي ناك ن اذ اعطقسوا
 هب ءالابل ىطاتن نمو لقا راطخالاىلا حصاد داعناذ
 مّسفش باص ذوا دكركيرلا هنن لع اه ناار سئارابا
 نال راطئّرلا هيلع بمو ةهيلع هش فحل ناواوضعا

 صحا ةيلب هل حاب باك كمكام ماو سوطملا طفح
 4 املعاو ليوطلارطسلاوهو ارصق ناكن'ىغسلا

 عشانوإلا ميرا :لوطب ابزم ندعو مع ضسلا صر
 .ةولصلا رمق ا اشلاو نهييل ايذب مايا رندا نأ

 او ل يبو رصعلاو ريل ئيب عيا نا ثلاو ةنيعابرلا
 اهلس ىدعتحاو ناضير ىف ىطفلا عيزملاو اريطانو ادهن
 دلّماب صو طضما ةتيملا ككل ولا تس ههدو اسوطب



 ا دا اقساط ويونس ور زيا ْ آ

 كرم عيرلاو سكعلا فاهذع احلا دوصو هش ردن لحج
 ترها ة ةصور قارغل ةئاسملا وأضف مدع سساذكلاو 0#

 هيلعمس ىبص هلع لفض فاه انهثزنإل ةعرمل باهر

 | تمنرؤف هتك تزاؤ وه اوصل نالوؤسو

 مشل مع عم الب نهاصاب طاس ناذ فاشمو ىغسلاب

 هتيوصمنكسو ماواو هروصّقلل لصوول ىطقدا6 ةئابلل

 ١ لل دع ممراعل اوا ةحبر زل نير انمئاو ربا ل! ةزد

 اعقل بكر و :لكووا اعركك اعد ررذغ ناوودع ةراعاو ينحت ظ

 دييلاواب اهذ دى مجدرا دربل اب ليوطلارغسلا ف داس نارلدأو

 فلزلا ةعبرالملاو لاما يول حترفلاو عوض ةجرا

 اثر اورام كل ذْإ لصدلاو مادا شالت ةوطاحلاو ةوطض
 رطل تعكر نايلصي ان اكس ابع ب اورمع زب ناصيصصر انس
 ىلا نم يدوس لمشتانئا هلّمو كلذ قوهاث دس ةحراؤ

 | اد وسوبريسا رو ناتلجرم لصرملابو لسو هيلعمرداودص

 كالا ريال دن مل اولبلو مودوا نيل دّصمْئتليلوا

 <رضسْلاو لكؤلل داتعملا ل 0 ةلدحن لب دئارو

 سو ةروكذملا ةذاسملا فيربلاكرعلاو ةصارتسلاو ةودصلاو
 رمسصتلان ناواباءاواباص ذ ةدصاو 0 مق اسما نم

 هالتبازاعاوري ولع نفس ىعبال ال نيتيلا وتم نيل

 هنمرئاسي اب صن هررمصّصم بوصروس ليوطلا قسلا ١

١ 



 ةييحدال بارو عرالم روسلاى أ هذضا د ناكناو دي ىقورلب

 رد هتقصال ناو صر اه نال فاهخ ةبرضلا وادلبلا نم
 ناب بستم هدصقم بوصروس هل نكي ناذ ىدونلا
 هل ناكوا هدصّتمر عوف روس هل وا د صاروس هل نكي

 سر دراوارج بازحال نارمع هزواج هب صخر يع روس
 واجب عدل اكمايخ نككسل هؤادتاو عرازمو نبباس الو ا
 ةزواجم مم نايصلا بعلمو رامررلا حط ضف لمو ةذخل
 ١ نانا لهبرم ةرواجم و هشيرع ىف لضاس نا باو ضرع
 هن ونّدلا تلرتعا نا ةدعو ىف ناك نا روصمو ةونر ىف

 ءاحل_كبوههو ورع ةلحلا ةزو اج. وفنكاا حس تطرطا نا
 دان ىرصسل ابدهأ معجب كيب طتس وا وع نوب
 هع ولبب ٌمُطس ىو ضحب نمو حن سيسي و دصاو

 | ةماؤازواسملا ىوبولو ركام قع واروس نم عطسأ دس
 نكبل ناو هينا هلوصوب نفس مطمنا مضوم مايإ مىبرا
 ثكاموهو هدججوا ءل وصودنع اهاونيا ٌمماوولا اكلاص

 امائاوا,سوب ىل ةعارّدلا نو داموا ةنلاب عطس وطن ّْ

 سون ا سومهو ماذا ىودوا٠+ماتب وؤس مطشنا ةن ب
 امره نال جوزخ و د ضرلا ا موب ةججرُردانم بسحب الو
 ثلصحا دا لحرس نا هيل مصوم ماواوثو لصرخاو طخ

 ةلدافاموب شع هداك صخرت تدوك ا ررعدوتي ةمج
 ماد لس و هيلعمسلا ص مال جج وزجلاو لوطرلا ىوب سع



 دوادوبا هاور ةالصلامصقب ن ذاوه بحل معذلا ماع عم
 صخر دلو مايا ةجدراىدعدب هدم حماعو اقد عولو

 طرت حاونعأو تشو لك ةجاحلا مقوتملا نود السا هل
 هلط هب مى فسلا لوا نيعمدصقم هل نوكي نارذاسلل
 لاطناو ,موتي نيا ىرديالوهو ابد صنت الذ عصق نم
 محط اون لو هدو ىتم عرب قبو يوعبل اطل الو عطس
 ال هنا ثعولف هل وارغسلا لوطر لع هام ل عطس لاطناو ١

 مز وا دب عل و صطرت, م ضوم عنو ندم لص هدججب
 ديعباما هيصقم اوذرصن لو مما كااماوعبت ىركستعوا |

 ميلوواض ادصرر نمككإساول اك ن وصرت قيل مريس
 طاش ورسراس ناو صن ني ل امرنوعطقد منا ف سين لد
 م هنم نك قم بربر ارمس لا ىونول و كل ذ دجب صطرت
 صطرترلا نييلصرم حلبي ىلا مرطسلا لوط يعول و صخري
 حيو ةراحو ةرازكو عيحص ضرطل فس نوك ناطّرْسو
 م اضرطلا نم نسدل عاق دردملا ءٌّوؤرو هرمتلا درجم ال

 | ليوط ناقلرط هرصتممل ناكولام طرد غسل لهال
 أصرع نوكي + أف هنمسل | نضل ليوطلا كس ورييصقو
 ذشنيع صنف ليوطلاىلاريصتلا نع لورحلل ايكم

 مر ةلصو ةر ]طز كى يد ضرطل لسوطلا كل سولا ذكو
 صقلاب بوكس نال ,ثماو ف طل ةلورسك كويز دوا
 رطل مسند طع لوط نال علا ىف اكان د صيف لوا
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 أ ةيصعنر نع ىف عفس نوكينا طرح و دب ردعم ضرع يع نم
 5 ارب هي ىصعو هر ايزوا ةراج نفاس ولة ىصعناو

 صلال ز وحيث ضسلا ا ديصاع ذدنيص سو وشير ب رشسوا
 | صرلا موو املاو ىصيطرتلا عضال رعسلا ىف ةديصحملا نال
 ْ انريس نوك سرع اب, ىلش ال هانعف ىصاعملاب طانسال

 ميو طل دانا ئف لسا ملل ارطاكرطاسملا ناكولو يصمم
 / يبصر سبل عطس آل معلا ةفاسم نود قابلا ناكذاو
 ,هطدرردؤ ةيمعم ا طساءارفككأباهيصاع ناك نو ةديصعم
 | مل عروو قشانو قب عسكو قب ىطلا مططلر سلا كنف
 د ارجل فاس ناي رثا ناسا بجو تص ءزرصا ندأتس

 هتك سم ن ناىحب ماوو ىيعردد لاح نيد هيلعزمو

 رص لش رطا طورض تشاو هلع يدوب نم بني فو

 'راوجبنملاكو الص عيمجؤ انين ىطسلا ماو دكة وصلا
 ةيلكو ةرعابرلا ةالصللايدومرصاّملا نوككرصقلا
 سلا موصلا هيسبت يقي أيال ناو ةالصلا مّملارداسملا

 ةمزلا ةو رس نم هنؤامل عضم مل نا طوطحلا نم لضخ صفر طس
 لو لصإم نولث ورفس علب نا ماعلا نمل ضمد هلرصقلاو
 ةرطلضما مايزلا ان رطلسب ىف ناذ عصف زاوجىف فلتخحي
 ىفراسن ماليه بد ٌىِلصاولاما “فسح فردط نم

 اهلطبرفسلا مدن نمو ةلمفس ىفهلايعهممورجب اف ظ

 دمحم امالاك بجو نس ئردط اص ورطل ضف ماك لاذإ
 2222-0-5 2 0 ااا



 نص رملا ىا اه تص لك ان وا موصلاياعرفسلا الطن |
 موصل كرت احابا مدع ىف ضخ اكد اصلا نعرفسلاو
 ١ اذكورضحلا ككابدخت طفلا هبلع مرعرقلا ىبزفاسولف
 ْ ضرما ىقشو نفاسللا ماواول وهرعبواهلش ركاسا كسول

 . |ضمالو رداسلا عصا ولو امر ذع لاو نر طفلا اىرطع مرص

 وص اذ نمار ذع ماودل اهيل ز اجرطخلا ا دارا نيئاص
ضلا ىضقر ذعب تالا ناكولو بجأو ظ

 ظ كلدوابوهو تءا

 ٌرصل| ودع ةغضموا ةقلع بفعولو سافدو ضحك

 اضل مؤنالو مولا ءاضقب ملون انك ة ثشاعربحلاعرف
 عاملا نال اراض مدع مزل سس ةالصلا كرت ةدلصلا

 بالو هداضق بحيودذ هلهف بجبال هكورتمو كزلابرعا
 دلجول وطي ناوع هيي ملاهمما نالو دودج شن ضزتكت

 مص هجورلاو عاد دبع عاف موصلا نول ىغقي م ظ

 هّمقماكاسضنلاو ضداحل ىااهداقمنا مدعو ائاضف ١

 يس ىف يلا ىسعّتسلل اوودنح عجيل لع مصرس ىفرجج نبا ظ
 دهعسو ابءاضف ةهاك م وزلا لوقب ءاقاضراهيلع ١

 | اهمال ىروجابلا ةيردعلا اخت اشم مشاة امم
 مالعدومسو عل اضف :١ ولد اهواضق ىضئ احلا ىا ْ

 تدل كوهن ناو بيطخحلا اًودضحر تعمل فع هيض باوتنال
 ١ تص طاقسإب ركسرخ نب ايي: داق مادلا مدع -

 | انتساف ىلا لسور ايزلا يحج ”اً لسكس و الكا ظ
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 ايانولو ةينركسوا ضيم دع نوطيميرجلاب كرتور ايلا ميج

 نس م انام عيسجابوصو ىضعب هنا ةدرو سو صرصوأ

 نمل ةدررضوركس عب ناك نا نونجلكد اعد موصلا
 امءاضق بجيدنم ةيبصبالو ىدصا فكل و كل ذب بده

 | لكسلاوا ةولا نمر ىف هب تائاماما نونجلا نمز نم تاذ
 (ًالسرلا دعب ىلصدلا ضكلاب نافامءاضف يحيالو هضفيف

 عولبلال بق تان امءاضفالو ةدسلا ودب هبفابسع شا

 اكتافامءاضف مدع ا ذ لّمو مالتمالاوا ئسلاى

 هنوكةلاصرانلاىف ىلا ارارن ءايلا ناكساب ىبصلا لبو
 مثىوملاىون ناب ماعذلا هيلع بحيو ىصَقِبال ماؤ اًءاص

 565 اعلانك نا بوصول لها نمراص ءال اراب ملب وويل

 ىزرزل هلاسمدلا ئسي مدقعى ئسي كاسماف رطغم هبن
 ىف ىا هرايز قلطُلا ضلاب اهسا دق ىذلا ضاككا ىلعىا

 | دبل ركوتلا نوب اماعاف هيد نون نم اذا نموا هر
 مزكمال هنم هوكررا ١م نال مريلع اضقالو املا فقولا ىف
 ةعكرر رو ةالصلا تو لوازم كر دان كر اصف موص

 عل اهنع لا نارطفملا ضرما ىلع ةنسو من امارط م
 نعس مططناو ا هتماو ا غضوم حلب نارطغملارذ اسما ىلعو

 | , لحف ناكنا امو شع ةِساث ةطفناوا ةماذألا ذيب |

 ًاطيو مويلا ىف ابكلاس م اكد نجام غولب هند مضوني
 ممزتلامرعل كاس ماع ىف اعاو ضوه ا نم اجور



 ىلظما ناكر اطدا ق يطخناو هل عبت كاسألاو موصلا
 ةفارا هلض ن ابد ليللا ءاهب ندا ٌةْسلا ىشوار ذع ودب
 كاسا عل بوهولاطعنافمر نم هلانإو كش موب

 دهىا ناك ثص ناضمر نم مويلاىا هيق وا مويلا
 ب تِيلانامسس نال تطولا تير موبلا ىا هي هو

 وص نأإل هريممت برو ةداملام أ ماهتهرلا كرنب ظ
 هبو هليرج نادل نارا لعاصلو ناك كنس مولا

 اناوقت جرطو دلع ممراطفلا دل جابي ءاثىفاسملا قرات
 ب صو نال اضم ور زنك هيف كلاما الد نع ناضمر نس
 هججوضر ب الاذبل و ةلاصّلا ئبرطب اناشير ىف م وصلا

 ] نأ ناو ىئرشس موصول سيد كسملا عي مايا ظ
 أودري تف لا كوس دوي اروع كا ظ
 | اًسقلاناكما لبق نم هزم ىنتهناف موص باو او نم

 0١ توفاهردعمتساازا تفل كرادت لف
 ثنو ضحلادم هبيرت 6 وا
 ميسم نواب ماص معِعوا ودلع موصدو ا موي لكل
 ا و
 را طف م وب لك ع هلا وز كرألر ذعل دل بجو |

 ك0 حيت ىوع ضاع نأ رملاو هاصَّملابجيد ]
 | اهلواطك طقفاررضنوا . اير يضن طخ فاط او م
 م لطفا تار انا سو

 ب

00 



 عا عدلا ١:ىنمق ادع

 ف املا ناضصمر لوضر ىلا

 تاوئلا د نادم مودي يراضحل اضم نكي ناو

 | هل داما فرن نا عدو ةموضواريماثلل قاثلاو

 | بماولا موصلا توق :يدف ماها نايب باب لوتاوأ
 نس هنع دفنت ةراتو هاضملا مساج ةرانابناو

 | نم حاف

 ولو فوصولل ىلإ فصلا رف اضا نم موص باو رارصدلا
 نامأ لبث نم هدم !ضَمْناف ةر كو ا ارز تناضلا ناك
 لاهل ىا ثوفلانول كادت ويذاضَملا نسنيككوا
 ةددعساا ذا انها الو هرصتل مرعل هاضئدلو خرج

 رهتسأ ناو تويلل كل ذوو ا حاس فس وا ضرما ضخ
 هاضمل يشر زعل ابوارّدلا ىث'ءاج كلذ نال 5

 م ًايرلاذ شفلاب ىدعتلاومور وز عل عاما ىلوا بان نم

 نمل ورحل ناموا موصوا ءدقن هلو هلع كرارتو

 نيبو هنيبةقلعال ال كرارنلا الر عاظ وص ام مرا ف

 عدو |ضفلا نم نكمتلا دعب ىا هدعب هنعاوب وْ حراق
 وههوأرم هيل و هتك نم جرح عروب مار دعب او واوس

 ن وهيسنو رضا و -”ءامو ىدادخماب ْسلنو لطر عاص در

 ليكلاب حيف ضصمو نزولاب مثرد عابسا”ةرلث و مجرد



 بلا ةلسمخو اصر د نوؤناعو ةسمحو  اهتسو ثدتو لاطرا
 ىف نافصا ةجدراو ىرصملا ليكلاب ناحرذو نزولا: د

 ةِياّمو ام ىوونل ازرع دادؤعل نطرو نيطكلا لدم
 مرو لصرلاو مرد عابسا ةجراوامصر دنولسعو

 هاورا اكسس موب لك ناكم دنع مطيلذ رش مايصدبطعو
 لائلا ىلع الوحرت لطم سس طرحت نب ىلع هّوفد و ىذم لا
 قف روخ ؛رحج هدو اعرش بجاو مامطأ احرص الك نأ ماج
 هيل و هلع موصل وا موصآاذ موي لكل كا ذو وسو
 انراوالو ايصاع نكي ناو ب ىق لكنه لولاب دلل و
 هدزا ما ئتسا مضل ىف هلم ن داب ماص لولا ىعىا نِعوا

 | مايصير تادزم نيحصيحطل ارح حب اكأرمودب وا عجاب
 ظ لاوهسو هيلع مرا ىلص هنا سمر تخو هيلو هنع ماص
 | موص اتأرذن موصاييلعو تام ىث انا هل تلاف ةأمأل
 . ارياف نز ارد ىبجا هنع ماصولف كما نع ىوصايرع
 شل !مرلك هتيطقو صن اهب دروامئعمىف سيل م ذل
 رطردارعامصصص ا مدّدردذ بيملاو تيما نوزامءاوّسا

 نعيلإ موصالو ماعطا مزج دف ةكرت ىلع 2
 «راقااراصفزتككو ا ابوي نوث الث هيلع ناكول و كلذ هل
 ىف هند ايوازصا داو مود هبيرقوا تينا نوذأبوا

 | ممتن اش ال نادا ناب ىلوللو موصلاب ىصوا ناب لإ هدوعا

 ْش
 ١

 - (ةمحواصلا نال نينمككا ل دشحم قةدصاو هنفخو ىملا



 أ عجور ذن جو مالسدلا : هيلع ناوكمدع عع هسائو 5

 ا ماو اود و هني
 | مون ونمو اىصوخ لها لوا ند دل نمىلولا عمئشاولو

 تناكن الب صول دع محلا نارأإ ملرخج نبا لاق ببر نكيا
 هريظّسااملاوضْْت بحيمدلاو ماعطألا نيعت ةكر

 داو موصااما ٌدبرولا نضعب لاوولو ىنه لا سمعتنلا

 1 رلاب ضاعن هده "يرضع لاقواز اج وعلا

 | علو هيلع مجم م أملا نادل اولا نباو ىلا جاك
 مهيلع تعزو بيف هنعم ضار و ثراولاد دغد

 هدمرلا

 | هنعموصلاو هجأضا هل ئيْش م صط نم مهر ار دق ى عا ظ

 | هجاو ضيعنتز جيء اموب بجاولا ناكول رن سكك ى جيو
 | تون نيل ةرماؤ ةرطكة لتراب اناا

 | ةلفالو كلذ هنع هيلو لعند لذ د فاكتعاو ةاحص
 ظ نعىفكيعا|ًكاص ضكصي ناردن ولعن اهدورو مدعأ هل

 0 امري وبيذلاو هلاواءاص,ثونأبوا هيلو هنع

 كلعملمفن هنا لوق هندذا فالئاءام ناكتع د اوهو

 هليل موي لك نع هنعرعطن هذال نع اور ىفو هيلو

 اهلوصوا هاوس هلعلمطتايما اضرا لوق ةولصلا ىف وادم
 هدد ئصر ىشاّسلا مامّذلا نعىرابعل اد اكح ىصون ىل ما

 ءأطعنعو ٌموهاد نب قاوهسا ىبا نع عع هاكحو هنع
 هن !مدّملا نع ناه ب نبال طن لب لودعم هنككه يطرح



 أ | موصل اكمنع لصب ذا ةكرت تملا ناصنا ىاىلولا مزلي
 2١ هولص لك ئعريجطي ءا اباكصا نم نو شكر يلع هجو و

 | ىكبلاب لضو لودلا نيرطاتملا ىقهتحم نم ومجراتضا وادم
 موه يش الا نم عجل صن نا طعررطناجب و براذا ضمد نع
 ”هقاو ول هعترو و زيكذلا عاجإ هب داملا غطا ودع عاجلا
 ارنا لاعب هنع لعق اهنأذ ضاوطلا تعكس كتيس نع
 ْ ىكرلر ذعل ءاضئالب دملا ببي ورح ئدل ةفرعا نم

 واوس قوراطرلا فلاب لطفا مرن لكّرع هل هذ ٌنظيال ىا
 رككثإذو ةرافؤكوا ءاصخوا اردنوا ناصمر نم ناك

 دير ةقشس موصلااب مقلي ذاب هارب ىيدل ضرع و
 : ماعطر دو ومد ئدلاوطعو يأ ةواع قاطنرد

 هلع نوزع بابْسلا لاص موفي وا توقيطيال ىا

 أناك ةششاعو سابع نبا نا ىراجلا ور و ربكلا لاح

 ظ الق موصلا نونلكت هانصمو رثوقوطد نزلا دعو نإ
 ,كلد دعب تررّاذا ءاضقركد نم مززجائاو نوهيطي
 ثوعالاوم اكدب هتطاح مدعو هلع موصلاطوّمسل

 نعال ريال ءادتبامقحىف ةبصاو ٌّيدْعلا نا نم عومجلا ظ
 اميلددُو نأو هر دن حمي ىف اموصر دول من نمو موصلا
 نع عاف عطن ئ دخع هؤاضم ا فلاب
 (ىصلا ئلكتولو غاب بطونض؟ ال دعب ردو بوش

 الاه ضر عاو جو دنبلا نع .اضككا ىفاك يدق دف
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 - مدع ءأدبا زيدقلاب بطا حاوضصو هروكصام سايق ناب
 ملاماْس ابر, هتبطاخت لحن ناب باجيرو موصلاب انك
 تطقس ص ئلكج/ىهب لطاذغاوه ن وكب بخ موصلار ب
 ريظلاوهو ةصاو نع رت أزمات حا لمد ةهدخلا هنع
 | كلزكوهو ةراذككاكرتمذ قف تن ذي دضلا نعزجكولو
 هزم طفل اكهنع ارطوقس حد عاف عورجلاف امافددخ
 ناداهوكو بانج كاقمىف تسيلو ارم, ضيلكتلا لاع
 تف ربعلا هنعرجت اذا ىلاملا هسا قحمرلوف هبفامز تلق
 اال دببلا ةيرم دع نكيىل ناو ملام ذ ىف تبث بوصولا
 | بِصا عطف هببس ذا ككذك انهو هو ثم سسبم نام
 انت داشلارتيدطلا تمرنلدلاو عونمم عطق بسسسلا نوكأ

 هلمت نم سيل وهو عططل ىتقملا هزجتوه اىا بسبسلا نا
 ةيدقلاو ءاشقلا بحيو لمان عورجاىفام صطتيلا برو
 تاحنا ةضيمو ٌمذاسمو ةمح رع لماحو مصر ىلع

 نيىيح ىلع لماحلاو عينيلا ىلع موصلا نم مضرملا ةأرملا
 عيضلا رصف يللا لمي نا عّعملا تفاَط ناب مط ل

 نأو هرجأّس موا رعاضراب ةع بتم سن اكولو مك" حيببم

 صمت نا لماعلا تؤاحو ا مضمملا تد رقد ناب يعن مل
 الدرلؤدلا د دج خيدملا ددعسالو رلولا صلت ىا

 لهبع اذ ابرأل ةفيقمل ١ ىرددوع موصلا نعل دب

 ا
 ا

 .٠ | ككرككك شللاهرلع  يدؤرعد غيتملا عشرماامادماوا
 يم >> نحل . ضش



 ذاملحم و ضخم لماجلا نا دع ءانب خيه لماحلا
 ترطقا ناو لاذ اموهرشع ةدس ترطفا اذا ةيكملا
 عام زيككدل داز احل ةيدغلا تجو كلذ نمدبزا

 امه وماي مزل ناضمر لكّت فاول قحرضمح اب هراسخ

 اما 7 خطابا دودج هيلع هب اموي ىشع ةجدرانيدشا

 مدالاتصخرلا ذا امرلع هي دف الف ةضدرملاو ةرئاسملاو

 ا : ون هي دخ لت امهر يعو مضىلاو لما سييلو لحناو

 ظ تافذاو هتلبل ىفوا هيد موي ةيدذ ليج اعرل ون

 تو ادلولاو رسضن رعى ا اىيريسنمن ىلع لماح او و معرللا
 الب بجو ىا قونطدلا فلاب امنلواضق طقم

 | منحت ىب لع ناقندل نمو 'رمل اوج ىلا صد م اك يدق

 | كلر عفلمو ا هوضعوا ةسئفن نمت نيل ىلع ف لسا

 طلاع زاضندلا ضن ن ا[ ىا قراطدلا شلاب فا

 ع | ل موسم ورا
 مدل عيضرلا ىفع تئاع نا ءاضملاو ميدحلا

 ئ 0 حاببال دامس هدى هلحمو ناصختهب

 ظ داو عغوارطسكر ذعل طفلا هل حابي نماما ذاتنألا

 الاد عرز الا لاو صخر ةينالبولو داقنالا هد

 مارا دال عمل ول امذاّمنال طناولاىةدذال : |
 و ةهيهولو م هر” ناومحملا ن ئردؤك صاو صنخت هب

 الو «ايذااه ع ادع عاج العدل ناضمر نم لوا
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 جيا هيف عال الا لوقلاوصو اهرورو مل ةيدو

 ىفلرا اشرطف ندل ءاضعلا عم ميدقلا مون ىف مضوملاب

 0 ىيع خدهلا نإ و اهلطذ نوني دع ع نص نأ نحس هب

 | كرتدلا اهبهسارغأتسا ةكح هانا لب ملال ةينبم

 ظ راك هنا عم ئئطولا نم شل ناصمرررْش ذ ةءيلان ا

 ولادي سدعملا طفلا ىف ىدعنملا مرلل هاد

لوقلاو يلام مد ك(يناو مو 0 7
 | 

 1 1 نم ءاضعلاو دطلاا مور ىف عشولاب نحن ىفاثلا

 عم ناضمر ءاضف ىإ مهل اب اًضقلارما نم هي دخل ىلوا

لا ناضمر لوحر ىلا |يمم صصص ناكاب هنم ّناَكمّرلا
 

 تطال مرج دعتل ءاد دم موي لكل اضقلا عم همز

 | درج للا ملي ما 0 بذيم ا حرس ىف وك

 ّْ ًَ ةريره ىلا نع ىطفرادلاو ىرشاىورذ اصمر لوهد

 قصد ضقلو حو ضرط ذو ناضمر هكر دا نم
 هيلعابوط هكر ىذلا ماصرملا ذاضمر هكرما ا

 اقوم ىو ورلاق هافعضو انيكسسم موي لكن عملو

 أميل يصلا و ءاضمرخات راصاعاو و عتيج دامس ءاور دع

  موصلارطاَت نرد يشم ىلا لب ناجم كرما ةالاصدعب

 0 بالو لقدر ل نمز ىلا صضاترطا ناضمر ىلا

 ا ءاضك ردع تفولا نع ويح :

 ك2 معو اول ام هيمن اكسب حضو تائودا



 ْ زيتالد لب اذ ىلإ اهضرم وا اطماح ةإملا وا اشيرمواارفاسم
 كلر نرد ئيسس مسا نا واشار ذعلا مارامرحانلاب هيلع
 | كرزرلا لاذ ىلوا باب نمواضفلافثر دملاب اردنا ثاءاج
 !لا ترج لرجل هدارمو تي دف رد ل رجول نايشمل هرطاول
 ظ ررمرذ رمل. ال كلذ اضنحل ءاىلعلل اطئاخت ناك نأ د
 صخاتللانه حدلا موزرل نا ردضدامم اعدفو أبر, هليرحبت

 تفرلا ة طفل مضرملاو لماحلا فو موصل لصالربكلا ىو
 محلل نالريط اعلا اوس ةد دشن | ذا دعي تدم موي لكو
 (ىطثتر 04 ماع لك بمع ارهرطا ولو لطارتنن ول ةسماملا

 رمصقتلا ءافسزل كل ذب رركش دف ىرمر) اوك ىف ناد
 ةيقلن ود ىمفلاو نيكس ةيدغلا فص ىاؤصلاو

 يقفل )اس وهو نيكسم مامطىلاهن هلومل فانصالا ١
 حجب مولو ىلوا نوكيش هنمالا ءوس|رّهفلا نا يح
 نيلي سلا رصإل لا وا ىحمب طمل اواو نوكتست اهنا
 جا ادم موي ل مني تام ءاضَملا هوم نكي ناو
 ىاًملادلاو هدعمصن2 نا تاوفلادو هتك نم هيلو
 دارهنالا رنع بموم اص الك ن دل دمو موصو اريح ادن
 جرجير ا مرفأ ليبو هنيسب ٌفرهلو عاّتصٌدلادلعاذكن 1

 دكر اك تاوطلا هند دما نايرركسال ايراؤاماوعا جدلا
 ا تيوس ةلسيرطا نا ازه تاوفلاوت و رطاتللان صو رك ل

 رام



 | دم فرص نال صخش دول انا ةد دس ادا

م لكن الدماولرخا ضمنو دمو نيصختلصاو ظ
 | كدب د

 , ىسيحوه بولا نشجو ضعبتيال و صو موي موصرعا

 ضل ناطان تدور معاص عبر دما نا مدقنو قايسا# ةرلطفلا

 ايلف موصلا لال ب امتا عامجب موي داما

 نا ْ اواموصبوا ىتمي نابوو ةرافكاضقلا عم
 ارجبواهصز ىلع ره ١ ام 0

 ارركذا ١ ةرافكّتر 9 ب ارعىب

 امههرع قاكدل امعىلا اهم هرمملا روج الو

 ظ نلكمدأسفا موصلا ةراطكب وم ناس فال وضاو

 عامجلاىا دب ارفف عاج انقل ناصبر نم (0ي م5

 هيف قردطالل هش طلرلاو اا قلعتم موصلا لِمّدل

 | 2 قلعتم ةيببسلا صام ىف وراسل ىنعداعريمدلا
 | عا قردطؤلا لاب امل روكككا د|فرلا ببسي ىأ هدعب
 ْ .ةليربةداطكلا بحجب ىل ةرافكيدتقتلاو اضقلا عم بجو

 مارا صوا ناو جرشسلاو نخملايف ةينسبلا ٌعشعلا رونقا
 ىهتشاو ٌعشعلا هزره نع جرخ الوادي مغ ةنسولا

 . | اهسانوماصولاع داسقرلا ديقب جرح ايزم دصاو لكفاذتنلا

 برملار ادوذنم عراب الصاجوااهركتو موصلل
 لف ءارلحلا نعر_ يع ناكم أش ض موكا ا مالسزلاب

 ظ لة دافكلاريلضدوزعملا لع نردؤكر كد نمل يع ةران



 ادعو .طاوا هب ههحباسحب نطوا لردبرلا ورب دارقلا
 ةناضمر نم موبلا نااّقسأ وأ أيمبصول وهب يس نموا
 ؟زرهو مرعل هيلع ةراؤكرلذ ىبصلا فلكملا ديع) و هيد
 دسم ولع ةرافكالف عع موصلا ديد و هيلعم وصلا
 عاج نردع ةر اضكودذ ليلا مويلا ديب و عارجب ةردصوح
 ةراؤكوار ذل موصكع زغ ناضمر ديمو رهاظوهاههْج
 ١ نمايرال هند عاجلاب ةراضكردت ناضمر نعول و ءاضفو ا
 | ىصوصاحلاروبرثلا لضفاوه ىذلا ناضمر تايصوصخ
 نللا نيقيلاَدِضِبو عضم هكراشي ملئاضغب
 ناوا هيف كشوالبملا ءاقد عارجلا تو نظن كّنسلاو
 لهر انلا ىف كسا ارز عاجئابد دايرجاب هلوعد
 يعود ما 10 ًً كشلا لاح مماص مالو البل ىو

 فةبلعراضكأل و ةلكسلا هذه ىف يوصل طبي اد ١

 دج ماحناو برتسلاو لكالاك تاطغملا راس عامجلا
 الوءرلا نود ةرائيكلا طاتتسا ىف ةليحهزرهو همموا
 جى اه دفان نماهردقوا ةفشحلالاضدا عامجلاب

 ذراضكونو هركذ كرت و هرزع تفعول و قا يسأل
/ 

١ نلف ايس ان لكاولو هنملمضلا مدعل هيلعا
 ١

 - دم
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 ْآ عملا دفعت :ال َةرسلا هيلع ةر : 220 ١' ظ

 نطظرزاورأل عايحل ان موص نردطد حصألا نام 0

 ىفع مماجولاك كاسل هيلع ناكأ سان لكأل انرطفا
 هلّضرِيفلاب حإضا مدمن اكمف ده نام ليللا هاب نإ

 الذ ار زاوا ايرمثدا اههترس ىف اههنطو ناكورغ حيطلا دن وأ ٠
 ,ط اوللا لصتسام ئطولاب داهلا و كوننا ناو هش ةراضك
 واكد نيردلاولبقلا لع حرا لطي ةيهبلا نايتاو
 ادارئاسملاو ضرما هب ا ديقبو تموأىحنم ةهيبوا|

 ةدافكرتذ صْخرتلا ةيلب هتماوا هتجوز امم لكوم اج
 لكل ديقبو ةمابالا عم دصملا دوجوا هب ْيأي ملال هيلع
 مةدعومول و اعرض لك ىلا ذا ضيا رطاسملاو ضدملا موصلا

 صخّرلا َهِبْب يحب هتماوا هدجور ئطووا صخرتلا
 لجلال نككئطولا دهب ْياناو مثرل هيلع ةداطكرتأ .

 صحا ةب مدرع عمو ا هذحو ايرلالمأل لب موصلا

 تازكملائاو ةيناثلا ىف صخيتلا ةين مدعلو لوألايف
 نساذكو صخرتلا ةينبهل اجر طفلا نال موصلا لصأل
 ايسانكأ نمر لسمو هلجال أي ملأل موصللابسان ىفذ
 ىهو عاود يقج مهأر طار ماا داع عما نطفا ا نطفا
 عقر لملا اءال ىهظعلا ةر نيككااررل كامو ةراضكلاىاأ ٠

 قنطيردو دوال كاش ىرخصلااماو قردطتلا

 ويملا زم ةءلس ةدمؤم ةدر ئتسمي ناب ةراطكرلع



 توييس دس ع و 2 7

 باتت زير موصب نا وا بسكلاولحلاب قطن

 ' بجيض شرمو سكر دعبول و فلاب بانا خب 4
 | عاقوهذلا بطلا موبلرطاول قحناثتسألا
 انيسنيدس نعطي ناوا هل وا نم موصلا داعا نيرمرتسلا

 - موصلا م ىتعلا مرق بش بتسلا ىلع صو اريّثوا

 ومو لجر ءاج قير ىلا نع نيهيحصلار ب ماعطذلا
 و هيلعمسإ و صىنلاحلا ىضايببلا ةإس نبركص

 :لهن لاذ ال لام ة ا وعلا 5 كاكهااؤ لاذ تكهكاغن
 م امدح لبرم لاعال لاَ نيعب أسس نرش موضن 1

 الييعرس وصولا قاد نسم ّءال لات نر يكس نوتس ظ

 جنت لاك واو نيملا خطبوهورق هيف قب اسو

 ظ عاصو اعاصر لع ةسمخه ناةول خا صوعنم

 اذهب قدس لاّندادم نوتس ةزه اك دادما ةعبرا

 1 |ىلصتل ارنا نيبام ساوق هسا لوسرايانصمفاىفعلاّمف
 ْ 2-2 لع مدا وص كصشناس هيلا جوما تيبلهاهيدملا ٠

 قالاك انما هرعط اف بهذا « لاو ّن هبايا تدب تح ظ

 هانا ككمااوا :قرصءل ترصد دهن هربخا امل : مالم را

 مهايطرصؤ هل ندا عشفب هرطا اذ هب قريت ا عماد
 ىزكتلاب و وطن 'اوا تاضككا دجاج اعا ان مردعألل

 ظ اوك ل نب امد نإبامولعا هلصرل دعو عوسو هلع

 ه0
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 | لود هنعز :وكلا له د اره رص هل ناو هل ذاب هنعرفكلاد

 | ثيولاىف ابر, طولا : ال لعاملا ىلع عوازم صو وص لك اب ام

 ا مداح محورا سعأي ل سو هيلع مردا ىلص, ال

 تع عيا نع نكلنمو هنيل ارلع تصوولو بسبسلا ىف هل
 أ َترمَق مردطُلا ضلاب زجي ماعطألاو موملاو
 ىازعوتم ىولطّدلا فلابارخبا و هتسز قىاهّمز ىلع

 اذا لالا همها ٌقوقم نال نردطُرلا ضلابار دق لاصاحلا

 همز ىف ت ىقلسا هلم ببسب ساكن اذار ءرمؤئشلا ارح
 ببسإ ئككمل ناو ئيلاو لمّملاو عارجلو رارطلا ة ةرام

 بحيتو تانلوف ليش عظن مدهنو طل ا ذإ يزن ل
 هتمار ف ةرازكلا تمس اول لسك ناو زيدفلاو ءاضعلا

 ئداسلا ثدحلا ف لص لسو هاا ل
 ىعَملا هاطعا هنا ل امتع اىفعوانب ٍةر دفلا ردع ارجأر طاب

 ناب َببجا هنمذ ارئاقب عم كيلمتلاوا ٌمقرصلا بد
 ظ هيلع اهب نيل عسا تقول ناسلاريخ

 ] . ةر دّقلادعب هيلع ارمّخا بوعو ناس را نيد

 ةرذلا توعد ةمجاحلا وول هتمذ ىف اهرإّمتسا عيب
 أدّتبا ارلعارداو نامولاكار لف ةلصصوعر دق ناك

 ا تبر تلصخ نم ككل غر دذ خاكن او

 ةدشسل ماىطلاىلا موصل نع لودملا هلرعذ هس ىف

 مصل انا قيد حاكال ةبالاىا ةاشا



 " ةرافل ترركو دب دْس جرحوصو هئاننسال حجاتحت

 ممل نيسوب ف مماجولل عارجلا ىا ق الطُتلا فلاب ار كنا
 تاراضكم 'رد ناضمر مايا عيمجو عماجوللب ناتراذك
 لطاتت ردد ةلفتسم ًةدابع موب لكموص نال اه ددعب
 هاكجردال ما ىئاثلا لبق لوالا عائل نعزوكءاوس رار انعك
 رطس ٌتودح ارطقسال وتاموز عيرابولو دصاو مولا
 لقنأو نودجلا طقس اناو ءاملدج ضرع وا البدوطول و
 ] ةمااضياارطغسو طقس ملدلاو امر بسس لام نوللاو

 لؤل ملف نيرطغم مصارذ ولطملا ىف هيزب فلاخي دب ىف
 نزلا مل ايعىلا ةراذككى ا انكرصسهفللز ويعألو ىرعم
 | تاراؤككا ناس نما هر نع ىق هل زوجي ال اكسس وم ملل
 خوطمل !موص باب تلك مصرلافررص تاوكل اك ْ
 موصلات رز نم مايا هس موصل ضفو ْ
 لصوي دبع مويب احب ان لشق مايص)او ناضمر عم ْ
 هءالع.انواروشاطمويو هفلع مون مايصةنسو
 دلاموصلتس ضرب ى دن سهشم لك ماياوصو
 :نيلاو يبرشنلااومرحو ... نيئدلاو سين ىف ئسو
 يبل نااوز وجو ا درفنس هعركجأ مون مايصاوصركو
 نوهجلازهىف تبسلاو هلبقوا هدعب موي ىوصب
 ريل فولوا تصتوضل ريل مايصاض  اوضركو
 اوهىطتزاجلطللاو اًضؤرواممطقزوجيال د
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 | نحت رعامو حق ليتزامو عوطلا موصنايب نايس, لوفر

 | فاقت هتاجلا برم ارضو لملشلا عوطملا عضو ةكيمو !

 ماصنمن بى ملاربُح هي لصرلاوأض يف تسيل ةدابعب
 اهي يعبسر انلا نع هبرجو هسا دعإب هردا لمس ىف اموي
 0 أ موصلارلا هل مدآ نبازع لك اصيا سيحمل حو

 ! دلع تدع مولع مردهك ١ مدّ دؤو هب ىرجا ناو ىل

 'نانئمللف موصلا ىوس هل ناش دلا لمع اك ءاصو انلوق

 | ةدسس نم ل دب مأيا يونشل اب ةتس موص نضفو
 ظ دهر موص مم كلذ و ماعلا موص لطفك وشر رش

 ْ اكلا وش نم انس هحتسا ناضمر ماص نمربذع
 ١ مايصو روما هود ناضمر عامص ربو رشدلا 3 1

 ١ ةشهةمسملا نال كلذل ةيصوصخ الئ الاواضذ | اهمايصكى ا ةنسلا مايص كل اف ئيريرش مايا ةنس
 وكي نساك ناضمر عمابرعاص نم نا لصاحلاو ادام
 اجيعتدماص نمو ةذعاضم الب اضرو رههدلا ماضكا
 ناايةفع اضم ويد ردن عي هدلا مايصك وكت كل ذك
 اموصبدنو اطيا هاصخ برش لك نم رشا لت موص
 07-1 رذعب ناضمر لذا نم ىصىل ىح
 اضقلارمزرل خال هيططد ىدعت نم حى ال سافنو



 ةرمقلاىز نم تس موصول نسيالاوش هلع عاصف
 ْ دبر مايصلاو هاواضق هل كس تار موص أذ نم نال

 | لكي ديع مويب موكنلاعامي اننا ةدسلا ماسلا

 || كصعداو تازألا نم جانا الو هر ابعلاىلا ةر داب

 | ةقدّعلب ةعباَتس ىغو هب ةلصس ع ارموصب ةنلا

 افماسولو مدا ام ناصمر مصب ملنا اورميشسلا 54 ُق

 | هو وشاع مود وع وا اصرنعوا ار ذن وا ءاضم كاوش
 | عدّسادقو لضدملا بعاصل اد ابرعوطت باونمل لصم
 ْش ادع لاوش ١ نماتىف اراملفللاولمجج ةعدب سانا

 هفشدحيال نار اهلادع وبرل رمش هررألا درع هوع

 | سيل هنارؤوع نوماسملاَضت اورامعأل اراعش نم ْئَس

 لكى ف لميسي سدرملا نأل لا اكسيلو تلق ديعب
 رثجو+ هعماج“ ص ديعو دريع# ليفأ# سم موي
 امنعالممذ لاقي نادلا + هعبجلاو ديعلا موو ينيححلا
 | موي مايص ةئسو هش موصلا ةهرح ةليرجلا ضب

 مون مأ بص سمر ةججلاىز مسانوهو هنيرع
 : 000 ةلسلا ضكي نا ا بسنحأ ىلا

 عوضا ماما لام صكملا ف فماّضاو هدم ىئلا
 ع هلم ذو لاطذلا بحاص لاذ لافصلا
 هبلع عال عسأو مردا لضفو ماع شرح او ليل د ىلا

 | ماو نمجلسو هيلع هس ليص هل وق ىف ر دلما نبا لاك



 00 ظ
 ظ اذه ند نم مدقتامدل ضغاباستحاوان اياردلا دليل
 كاذابعركواص نصبر عيمجدل طفي نا ىتري اهل وف
 ةمهلازاثلاو نارطمملا اصدصا نالببواترمكتللو ىدوالل| .

 | بون ذهل ناكن مذ هلجي يكتلا نسركد ام ىصعلال تح
 "يول بودالل نمر مكي ناىامر دشن ران ح ف ديزالاو أ

 نكس ٌةراؤكم وص نال مايالالضفا ةذرع موبو هيلع
 ربو مع نم لضتا هيشواعرلا نال و درع ف دنع رماه

 نوي نمرانلا نم هيد هدا ٌئوتعيإ نا نم شك« ىوب نعام سم
 لو ةعمج موس مثلا هيَ تملط مول ىحربح ماو ةفرع
 هما همجر ىلولا يذاو كدام ةني قب ةف رع موب نع ع

 اضرزنال ةجلى ع نم ل صتا ناصمرر بع ناب ىلا عن ١

 ارامل ىعمابألا لضف اورد ةفرع موياماو روههشلا دبس
 ظ تفلطإبإل !لضف ا ىف قلاط تنا هصوز)لاوودف مدّصد اك

 | نمال و مايصنم هنجوُر ملم جورلل سيل و ةذرع موي

 | ايعمردسلا هيلع مرآ نال ةفرع ىو هار وساع مايص
 | ةقرعمولئاضفو اوصووه فراعن لشو ع نامرا هيث

 وهو ةبورشلا موب ماديص كس و اهركذب ليطن د قيل
 حاحا كلان ىف هاوسرو ةضوررلا ىف هب جرص اك ةدجل ىذ نماذ
 اوف ناهوذو عطن جلكلا يصيد ةفررع موياما يع
 عطخارل نيس صم ١و ضاسلا اىلو واعرلا ىنع ىوعيل
 قالاو هنع هيي ىطروعث اّسلامامالا هيلع ضد ااّمدطم
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 نس انلاموب ىعسو همصن ذ درسا لل وط نبق دال هيا

 هوعص لصال هيدر اور نؤلمي سانلا نألل ةورشلا موي
 أولا هلذ ىورت مالسلا هيلع ميهارا نال ليقو ةفرع
 هلام موص ب ديو ىلا عت هدا نس هدلو عذب اصآرئلا
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 ظ ْ

 ١ 20 صولا اروطاسع موب مايصو ىّسمعلا نع

 ةازك امساوعبتحا اوشا بو ابو لس
 فو ةهثرع موب مايصيف ٌسرحل الهر دص مدقنو هلمشلا

 هيام ةلس وكب وار وُساعموصو ل ضتسسو ةيضا

 هله بعلو وار وساع موب موصو قْثك داما درود
 ىلا ةفينحوبا ىهذ لب ناضمر دعب مايصلا لضناهناو

 : ناضمرم ين مولس الار دص ىقاضو فم ناك هنا

 . (ىبملاماص لاو اىينغدسإ ضرر نبا نع ىراذلا هاور اع

 تمر نم أ لد مايصير ر ماو وار وذا علاسو هيلع مدنا ىفص ظ
 موصم تناكاضرو نا اضراىراعلل ىرخا حاور ىو ك عا

 كده صمدنا لوسر مام ةيلهاجلل ى ءاروشاع موي

 هيلكس | وؤصوردا لوسر لاذ و ناضمر صر ىتح ماب

 ذل نعوبرشمملاو عطا ءاّس نمو هيصملف واس نمحلسو
 اصئاو ناضمر مرصْلش طش موص بجيمل لا مْموْسلا |
 ريل دب مرزل ا لغلرت كروؤساع موي موص ىف ةدراولا
 دك هو واروشاع موب مويلا اذه نا نييهحملا
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 ٠ ن اصرلااولبحو ظفيلف هاش نمو مسيل هءاشنميمايص
 مود موص ناوأغاو بابحتسرلا ركن يدع هموصب ةدراولا .

 نال ةنسضكيارونتاع موب موصو نشر فكية ذيع
 هيد[ ص انيجنو ىوسوم موب ىناّنلا و ىرهت مون لوألا
 يأ ىرطع مم ولسو مسا ناولصو ايبالاضف ا ىلسو

 , يمهل اباعوسأت موي مايصو نيس مكي مهوب ناكذ
 ومالا اك ىلا تيقب نُل رب مرح لا عسا وهو نزوللاضيإ
 طايضالا ةدوشاع مم موصوف :,يكحلاو لب تا مسانلا

 مناد دوبرلا ةغل انو ريرشسلا لوا ف طلخا !لائّصال هل
 ةعجلا مويىف اكهد ا نمز ارح ودل و شياعلا نوموصي

 عساّمل مص مل نا شمع ىراحلا همم موصي نأ نسيب كلذلو
 ضنا لوصحل ةذردشلا موص ب دن هنا عيعو مأللا ف لب
 ريطأتلابو مرّعنلاب نوكيدذ طلخل اذا عسانلا ماص ناو
 مساتلاب هلوصحلاط ايضا نماّنلا موصانم ئسائاو

 بلطي ىحوما كاي مو رشاعلا ةليسولاكهنوككو ٠
 ظلورص ةلراولا موص نس رهن هصوصخ اط ابتما هل

 را بسه مكمن ةعجلإ 0 7-0 سرك راو ةىجخ لام
 تقلل ءايرلاو بسانتلا فلاب كرحو نوكسلا لعوب
 هت للك نم ىا لككي ردت مأيا موصو كل ذ ف عأىا
 ايلا شع شل اًملا ىو ضيسب لابل ماياب ىا ضب دن



 ىجص سا ل وسر انمالارذ ىف ار شدلا موصل
 ضل مايا رجول نرشلا نم م وضل نا لسو هيلع مسا

 - ٌفاشلا هاور ود عرسمو هشنع عيراو مع توفت

 هسنإ بص ىبيلخ ىلاصوا للاع ٌعيررعه ىلا بحل و نا ئباو
 مايا تود ماسيمب لسا نهعدا ال نوعي ماسو هيلع
 هاور مانا نا لبق توا ناو ىصصلا يعكر وريرش لكن م

 وص نال ىضرلا موص لشن ايموص ناكامناو ناخجتتلا
 : : اهلامادعملف ةلسجلاب ؛اه نمو ةدسص موب لك

 كأم لازم ناك لل ذ ع موا د نفل سهشلا موصك تن دهذلا
 ةشولذ موص نحس ع نمو نيمعاطلا نم ناك ناو ىضدلا

 نصر و عيه ىلا يحل ضبا ايا يعول ورسمت لك نم
 أمو ملكى هدلا ماص دمتم رش لك نم مايا دن وعن ماص

 لكزم مايا ةئشول موص ئسي هنا عيغو ىكبسلا هداها
 ىلا دّف اهيءاصزم نال ضيبلا مابا نوكت ناو ىهيش
 مع ىلاّسلا ةنووُسلا وم موصد نا طومالاو ئيشسلاب

 نايموالاو ةثوهْسلا لوا هنا لاق نم فدحخ نم جور
 ا سعد الا موص نال شعرس راسا ةدجلا ىد نم موصي

 شومان هو روسلاء ايا موص ئخسو مرح كلذ نم
 ضخ طايصا ادور علاو مس اًدلا ماصي نا ىعضو

 مونلاب ىلوال الابل يروم كلر دوسلا ماو ضي سلا مايا
 ولا ينال اىلاثلو اه ضايولا ايرلوا نسر تلا عودطل
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 ممل شلا يبو نئبس اننفرفلا مدعل ار ليبلا عيمجراوسن
 ابطوىلوألا ىف ىلاعد هسا كّشو ليعرلا ىلع هذا سأل غ

 نسينخل موي ىف مايصلا نسو اتلاف داوسلا نشك ٠
 اوم دج ناك ىلسو مديعمددا ص هال بمال مود ىلو
 ضوفناصاُث سيئتلو ئزيندلا مود لايعالا ضرمت لاو

 شرح نم لولا نِعَو ىذم لا صاد ُماصانأو ىلع
 ىف ضرحلا دكو غم هه ىلإ سدح نم ىلاثلاو ةئشاع
 لوال اثر ديلا هليل ىفو نابعش نم فضنلا ةذبل
 ةلمارابتعاب ىلاثلاو عوبسُ ار اّسعاب ىلامجا ضرع
 ئيملاملا فسر ارظأ كلر ع ةرد اورو ل اثادكو

 عفوسومرف هه ضعت ير عاما كا نيطساحلا ع
 يخلو قمر الاب و قمليللاب اهل ةككوفملا
 يسألوا نا ىف كذب اهرصشو راس ابره وصد |يتعا
 هبوصولا نككن يؤكل نع ةيطغئ امم دمالا
 مصالاوهو تبسسلا هنا ءاماحلا نءلمنو ىلسربسلا

 ىتنعيع هب قلعوا مموصرزن نأك عوض هيلع بنيد

 كشر ا جدرالا سود موص ئمسو هْنصوُر قالطوا هدبع
 يدلها ام هند ةمألا هذه كالع مدع ىلع لامن هد
 هِض دج د هعألآ موي موصو جوملا مود موصو ابيلبَح نم

 ىو رم ايا موص ىلا ف سسلا اوم حو هالأيام صنعا

 يرسل حازب ٌيسعسر خلا مود دج يلا ةموفنلا مايألا



 . .ويروسغسلا هيف قرن لا عضوما وو ةفرشلا اهمها
 موي موصاح اور كواموموسص ىلرخلاو طفلا ني ديعلا
 ظ وصلا ناكر اى هنلل دارو مولا مدهت و جبس لد كسلا

  (وصدهونا نااوز وجو دفن ةعبج موي مايصاومركو

 ثاأإلا ةعجلاموب مدع معيالربحل لقوا هدعب موي
 ظ مول ثوككو ناكّتلا هاور هدعب موصدوا هلبتموصي

 يازمن وللا ننال ىوّهنبلو ديع
 ظ 2 !صوسخل اذه تبسلاو ةلضائملا ةرذعكلا

 ظ لن ةعمل موب موصوتس ىا هللسا د ىفضرموص ةهإرك

 هوأر ضرفااىدالا تبسلا موب اويوصضاالر

 كلذ موصلإ.دمالا داؤاو ةمير الا نئسلا باص
 فاثلا ملظعاىراصلاو لوألا كنعتد درويرلانا عماجع
 دم احم كلذ راشلا وقف

 هنا ٌىامشلا ىور م 3 سو عوج يظع ما لقي نال

 ظ وب مايألا نم موصب ايدك ناك مثسو هيطعمسأ ىنص

 ل ريعاموب ازا ل وهل ناكو ا

 ريض ارا نها هادي احا ناصاو

 1 ءاغنامزججد ةضزكلا !0يزرخا هدرككموركم
 ول ةداع ناوي ماذا ةلولشلا مايذلا نم موي اكد إف ا

 6 ةروساعم وصدوا امر طغدو هول موصي ناك نأك

 2. كللا مون موص ىلا 0 مموص موب فاو
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 هذال مالاسلا دبع نبا ىذا نارها طو ضو عورحل ىف هركم
 ءاضثو ةراؤكور ذئاهدارفا كال هنا هيلا سم زطونو ٠

 هرج مونوا هش موي عم اهدصا ماصولام دارألاب حطو
 تدع مويرفمو ةعدخإ موب ثدح حي ملا ىلاح ةهاكدكف
 ,ربج هه مملام لضم هبيلا موعضملا هوص نالو بسلا

 اهيل ايو سد يصلا سيرا مايصاضيلا اومعركو هدم نام
 يل وف نم معامل نع فوعوا بو رنموا بجاو ْنح تونل

 هدر دلا تاس كلذ لمفاخ ءادردلا ىبال سو هبلعمبا

 ترجم و اّمح كسيع كلهالو اًمح كيلع كبول نا
 طعاو كلها تاورنورفو ناو مصن اقحكيلع
 دب أل ماص نم ماصأل نححملار كو هّوح قحىذ لك
 خبر نب حى اما لطفاال و ماص الف دبألاماص نرسل

 مث5هلعمساىفنص هلوّقل هوص يحس وا قحتوث

 هور نيعسنرقعو انك مرج هيلع َتوِيص صهرلا ماص نس

 نك وا اردصردملف هلعىا هيلع تفيض ىئعمو ىقسريبلا

 دبأ الا اصنم ماصال ٌبرحل محب هبلعو حضومارب هل

 ايزمابسشوا قيرشحلا ماناو نيديعلا ماص نمرلع عِو
 لضفا نيكي ملال هنم لضفا مون لوثو موب موصو

 قُماازرهو امونرطفدو اوي موصن ن ايد وأد مايص مايصلا
 هله نم ناريهظن ىذلاو انرَهْسا لاألارضداو سشتلا وع
 ضيبل او سينحلاو ئيشدلاكءموص نمسا ىود هرطف يضاف



 فحبركك موب رطذو مدي موص هل مبلل ضف هبض عطف نوك
 هرزن رّئشارهدلا موصر دن نمو لصفأ هل موص نأ مرطعب
 اضدروام مطشر وحبالو ىكبسلا هلاذ كه ركم نكي للام

 | الواصوحتو ةالصو موصكل بعض يذ ىاقولطلا فلاب
 دولا ىلع ءاضّقلا بجوواوس هب سل اذا اضف وطن

 ' ذوحردت طفلان ى دعت نم موصكل والاف ىخرنلا عا
 اذكو الا نم هبكتراح اىرادت عسكر ذبول دريخ اننا هل
 نع ثحيل ام دعب مهمل اىلا هشبسشل كاشلا موي طا نم
 ىسش نم طع اضقلا بوصوا زر نم دا سيو لالهيلا
 جلو عهنا بزهملا حرطس ىفهب جيلا هر وعلا ىفع ةببلا
 نسطنرد الر ذعالب لطفا نم موسك ى اشل او فالضالاب
 ولام همائاهملليك هنم حولا ىف هر زعالو ضرمملاب

 ] ع هشو لوا موصلا وأَوووصلا ضرع ءادايف عوشم

 ١ "2ضرطلا وسياءالا نابعش نم سيل ناب تفولا فاض
 ةلصلا اضم ىف ىئرتلل هصوالو ر دعب تاو ناوروفلا

 بحوار بَ ةلاحىلاىرمشس هءاضق نال موصلا فىدعع

 رلصلاءاضماما او ءارإل امكنك وب راصف روتاهاروو اهمدلع

 دزعب ,اراا ردم لغسيل ةودصلا اضراو هل دمأال هتاف

 ظ قضي ماء اضن ىف ىضن موصلا فالك فسو ضرك
 الابمطذ مرجيال هنا صدألاف ياؤكن ا ضرفاما ءاضقىل
 ىفيعلاءمرج ليثو ولاو جد ماسلا ةردصو دايرجلا



 لكأل هسفن نيف ةباخجلا شك ىلعو علا لهن مرجع اذاو
 ذ ام لقنلاواه ريغ نعموطفس مسارب ةرولطم ةلاسن
 مطل اجاعوطن اوهوحنوا ةولصوا موصنىسلل نث همت

 ملفا هاش ناو ماص هاش نا هسننوما عوطنلا ماصلارز
 نم نيعموصلاب ساقبو فاه ما بدع نم لكحل هاور ٠
 و هوطوو ىفاوطو فاكتعاو ةهدصكل فاونلا ةقب
 رص بف ع تامجبشسلاو ا, مودوا ةىمجل ةليل نركلا ةروس

 اءاطبالو ىلاعت هلاوقرعالقل رزع نعل هنم جوزفلل وكرت
 دعا وا ضيضلا ىلع َىَس نأكر ذعلاما رككمعا

 هنوا ضل ملطف لكك ضم |هىلع بايو مس لب هركي
 بحد امررعوطناما ةرغو جبع مدارك

 مزال ىل ةرغو جٍجع هىطق ال ىا سهلا اضئال ودماعا

 اجورحر ذعب جرط ناو ءاضفلا نير جورج مرحلالاو
 وتس ا4 لاه مانا دواروباىورو هبجوأ نم فال نب

 هل نأ نيب لو هيلع همنا فص ى بلا اريج عوطن موص ةئاص
 مموص ةإا ىلح مرحي هيسبن ارموص خت نا نمبو ءاضخ دب
 طال لحال حيك ملاربج هنذابالا ضاصارصدرو عوطم

 هن داعب تماصولل هننابألادهاش ارح ور و موصل نا

 مناكداصسب ا. لعو وصار ىف ةالصن اكامارع ن اكن و

 ' كف بوت ىابص نم هدحور مس جو لل سيل هلا مدّمنو

 2 هلذ ضباب موصارردع مجال و ءاروشاعو



 0ر6 7 قدما 3 نار مكتمل مايألا بطب ىلع
 ْ راعي نعار جود ةسيغ ابرموصاما نسيفلو اا
 | زاوجلا ظن هروضم عب هل ناريعب ار موص نجي ل اك اوأعطن
 عع دع باري موصلا نالو اررِلعموصلا هدأسما

 | للون صحت يلا ةددس يصلنا دام
 ْ 7 ضن نادسلاو هتخام ةمعاجلارلعو ةحو اكد سلا

 1 هك زاطالاو هنئأنالا لحي ل عاعوا طعضل عوطللا موصب
 انف عمه لرل يفوت دو موصل نكس باب تلقت غو عومجف
 ظ امبوارمتبابرصرت بيغب اهرنعرطمل ليجد ئسو
 متت ضمزمرزماو كشاف ني امىاروصسارغاو
  رويلاو زهدلادنع موصلا3 | نم ءامحأمب لاو
 * كا 0 فادقو

 مهل انزمواو ديعسا ابك ميلا ةح هل الااونأس ا
 دمرب جالا شملان يكتعاو ١ دما هذ ناملا كو
 00 ا ديس مز ائسم
 7 مزحألا ف عرجا لئيزاعو «كططملا لان اصل ارطفنم
 ١ ةلاع ماض فرباصر جال هسماعط ىع كش رجاو
 ّ بمعاب كولحلق ئصرلو 2هفضملا واعرلا بدو

 ١ ١ املا ةرطذا نس مصازغا هم اش نكن مو
 ايدعالاو ةسنعو بارك ع + نوص ىو
 : . ور ويجب عرششن نومعو
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 محي بانماو :كع كلعو رجمط ٌفوذو ةلشك رو

 سال ناوعبسي ولذا ثص كروب نم كابس لا كلن و
 نيب ال رثكش دع نم ررطلا لمال للا و

 2 الواري بع سلاو موسلا ننس ماحكا ناي باب لوذاو
 قف هلند بكس اهنايب ىفو لئملاو ضرطفلا يب موصلا
 ئّتملو انش لطفل لمت الئنولو ٌءاصلل ئيسو ناضمر 5

 طفل يعموب لاك هب هن هرم مزحتتال و ند ىطلاٌقارامول و

 فلا اولجت احب ىتما لازال نيو حملا بيل ةودصلا لج
 ةفلاخم نم كلذ ىلا ور وحس اورطاو دمحا ءامأل از
 ن١ ىارو ثصقنا ىخاشلا هل مك كراضلاو دوبل

 صد نعع وجا ىف هله اه دب سناب ددئالاو ةلبمذ هند
 مم دهد يلاصولا م جح حال بجاوش نفل لصااماو مالا

 ,ةينسو هوجأ يف موصلا بوصو باب ليف هيلع هينا
 "يد ناك أ اديفي سمس اىا اصرف بيطي امردلع ليججتلا
 بمحل ىف كّطولل دابرصأل اب هنظناانكو بورفلا

 لع نم نطلا كلر ىف كسلا لسمو لبجتسلاهل زوجيردف
 لكلا طايينصالاو ال وف دنع كلذ لصفمت مدمن و دارتما
 رطل نوكر نا نمسو نما رانرلار طا ىف نيقيلاب
 دج مل ناذرملا ىلع طيميلذ اًءاص كرما ناك ذاربخل اه و'
 نابح ناو ىذم سلا هوك روبرط هلا ءاحا لش ملا
 ميلكربا ىلص ها ىسا نع ءاشلاور واد واو دمحا ىورو



 تاء مل ناد تابطر نع ىف صير نا لير طفي ناك ىلسو
 بليرلا ميدتت لدففألاو ءأم نم ناوسصاسع نكي ناث

 2 نانسكح كلر دّفن نادرا مسيبلا ع ةوملا ءانعم قو

 ١ ىلع مدقمو ب ىلوا ملمز ءام نم هنوكو وام ع ضب
 ظ ءام ةكمب نم مرضي ىيئطلا حم لاق لب هابملا نم رع
 ظ ١ وح مده ءاملادعبو اًملطم ممر

 0 لسع نمْلَّصفا ئبللاو لسعلاو نبللاو ئيماو
 ظ همئرانا ذل ورانلاب ةلومللا ىولخلا مم امرنم لضفا

 ' ىطفلا وكىوص غول هاذ 2 مزمز :ريلافر بلا بطر نش
 ماع طخ هدو هيلعطفا عا اىملا الإ ادجيم ناك

 هوّملا فامصا نم هد امل عاوجلادل عملا ةنس لوصم
 ةزمو ا ذاع لروح اهو ىروجابلا |نخيشلاةررضلاو
 ةلارعبرا هتوكص قرب ز نع ىبعرططا نمو ىنايورلا لاف

 و يك رامساب |ىيكصاربط هش دمو هنا لاقو ةالص

 رطنقكناوانالذ نوكناو ارشو هلع طفيام نوكمنا
 "ااا لف أي قحرصيال ناو برطملا ةدص نم
 فهروضم د ردوا رضصو هيلا هله فاتشا نا

 مدنا د اهيذ رموش نعوض 1

 وصتزارج هباؤدب أو ةلصلا ةرزحو ماشلاىا ءاذمعلا
 عا نيولارلكب كن أَسِععا ا باطما الص
 موركم ءاشملاب يمت نا مءاشعاصاجسو بولا ةولص



 هلصلا حاونال اعوفرم سساج نع هج أم نيإرخاماو :راوخي ناس

 ماعطلاب بلش لنك مل نم ىلع عص نا لوو يحلل ماعلا
 لوفدهنع هساىضر وأر ردلاوناناكو ٌثداصألا نب .اعمج

 كويل ةلصلا ىف هلوضد لبق هتجاحج ادبي نا لولا هنوف ن
 ن أملا فعوهو بالملل نارع لانا و غراذ هبلقو
 ةدلص ىلا هدا ليككامو مالسالاو هاضراع بيش لصرلا

 لاس او |رعضاوتالو ارعوشض تسال لاف كلذ ضيكو ليَ
 ةعس تقولا فو كلزكىفساذا ةهز ككل حمو ار ىلا هنا
 لاقيوهصلا يان جبأب ل تفولا جرخ لك ول ثيحجب قاض اف
 نال تفولا جرخول و لكأي هنا هو ااكصالو ىوونلا
 فمر عسا او توفل وشو عوشتللا ةالصلا دوصقلل
 رخاوهو رسلان و ىف بر وا لك وب اخ عسل دوبصكئ بس
 بسجن وهو عقلا ىف لاَ لعامل لععل مسا مشلإبو لبللا
 هبسان كاوا ورصالاو ةكرملا مب د لملا انه نا ناسا ابو
 ى باوتلاو ماعطلا يقلب نال باوصلاوهو لِض مضلا
 ما يصل طع ئومسلا هب د لمملا انلذ ناو ماعطلا ال لمضلا
 ومر كالا :ءاوروهو يْفلا هيس انيق ايلا لاغا نسئيغو
 روحسلا ناؤا وروعسش نيج لارج هبا تس | و عوج

 نينار عز وصد هةككولمو هسا نا نابح ني ارو هلى
 مكب مرن رافغتسالاب ةككولملا مايو مهمل ىا

 ؟راررلا مايصوغع تس اماعطباونيمتسا هحيحتف



 قاطا نامت نم ثالث خو لبيلا مات ىفعرابرلا ةلوليميو
 ليلا ىارعشو طفل ادلع ىا بريد ناله لكأ نم موسلا
 دعو لاو زل ىلا لاو نزلا لبق مونلا صو ةلوليقلا نملاقو
 هالجر نا ىورو موندبولو لاوؤلا نبت ةص]رلا م نيتدحمنا
 الف نهذو ةنطن بحاص ةيلصاحلا ىف تتكمسا لوسراي
 . كاك ةلئاقلا تقو مانت لكامل لاوف كل تدق كسا
 تّدو عمودو ةلئاقلا مون نمميلع كم ىلا عش لاذ من
 ضامألا ترودو لكو ناولألادض رالف ةلع املا
 لارؤرصملادعب مان نم ازرع ىلاعد هدا ىضر ةئئاع تلاد

 للطن صسروعسلا ضو لطدي و هسنمنالا مول الف هع
 هرذحاو ةدسلا هبل صح الذ روحت سيل مل ألا
 عم انش لاق هنا تناث نب دب ذ نع ىراؤعلار نحل ىرخا ةنس
 ثاكو ةوصلاىلا ماع و هيلع هدأ لص هنا لوسر

 - بر لاءر وسار يطات نسبا او يآ يسمح إم

 كلزلو مدعو ليلا واقي ىف ددّرَس ناب كسلا عوقو هيلع
 لب ضانلا ئيال ذئ سل كسل اىف مّن امىا ىلوفب هنرف

 كبيير الامىلا كسير يام عد نيعيصصلار بح هك رسل ضفألا
 هلعتاذ هش كششالا ىلا بصراو هب كتشام كنا ىا
 . تاهزمألا أل ليللا ءاقب كسلا ممول ورعتسلالحيو
 ظ باوصلا ناب نإب طلع نبي لنا هموص عض مدنش ا
 نيبلانلغلاب قبعال نال وهن ماعم (ب انا هش عي ىلا

 هجر
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 رول ارحاتو مدعو طلخلا بيات لاؤسلا بحيالو هآطخ
 نولك اد ون اكةهباسلا مالا نا ليل دب مالا هزه ضن اصخ نم
 ًأشملاتفو نم بشملاو لالا مريلع مرحي ناكو اوما نا لبق
 ( الس الار دص كلذ كن الب ءاشملا تذو لبقولو مونلابوا
 و ةراعلا قوه لكدلاك عبشتلا تشم نمر وصانع و ذصا د
 ىدالافياساممو ةرعملا مالا نم كلن ىفاح هاملا برس
 كترلضصائاو ةرابمل اىععطامسلا مدعو بلهلا َقوِمَو

 تو لك ىف هنعربذ خلا قبلي ناك ناو رولا دنع ككذ نع
 تثورنع ب ملا ولالا ةئكمال ايتن تاّدوالا نم

 انرمَشملا هزل لصخي امإ شكو رع نمار ضرك روحصسلا
 باطلا ال ٍبرولا قدر ايلا عيمج ةدابعلا نعرعر تعش
 هبطعزركا اا توميررلاك يلقلا ناد بأ شلاو مامطلا 04
 ثابلعءاوطلا كبمب « هل وقدر طعل كل ذىلار سا دقو ءاملا
 ىف اريل ناو ءدييقس از دق ءاملابا ذا عر كه ةرشكداذ
 تملا بليت هديعسلض نذا نائل لكأب ءهزطعرمهن
 رعت ميعذا ةرابصلا ف عاطيتس نوكيك مدكككام لكإلا ليت
 :نجتول و اور ص نابح نبا ب حصوش بذملاو كالا ليف
 ينته طع رططلا ب ريا ىروكسلا نوكي نا نعبسو ءام
 شعرت لذ عوج مرطمب لاق حبسا ناؤأو عوج ٌدداوث ىف
 ةعاطلاب زاز]سسالاو هنذرو بلّملاءافصوو ةدئاف
 و جمل ١ هورس مسك برج عوجركددو سشتنلاراسكلاو



 ةبجاحلا ءاضق نم غارملا و ةعاطل ىلع ةبطظاوللرسيتو مونلا
 ”تولاتطخو ةعاطلانع ةلعاشلا ض]مألا مف دو ةيياضالا
 زمنا صاير قضافل ب راْألا نامكماو ليللاب ءانتكألاو
 , نرطبلا ةوبرتن مدا نبال تاككبرملا مظعاو ةرث اد نيسمتولا

 تؤ و هاجلاو لاملا ىف ةبقزلا ةدّلسو جرطلا ةوبرش ابرعبسبو
 ] رجأكك لذ قرصألا ناذ نشطعلاو عوجلاب 'هنااورهاج
 ىل ان هساولا ص المع نضريل هناو هنا ليس ى دماج ا
 مدا نإ نم ىرحي نا طينسلا نا اضيا هدو شطعو عوجنم
 لاهئالاديساضيا هشو عوجلاب هي راج اوقيضم مدلا ىرخ
 فضلا اضن | هيو وصلإ سابل سنمنلا لذو عوج
 لدعم اانا هّضو ةراسصل #ماعطلا دامو ةدابعلا
 لك اعن ها ىلا ىصضنساو زككتواغوج رك هما تل شم هما

 لني ديكو فم يع بيدا نا اضيا هيو ب ورش مون لوكا
 |  ماعطلاب هتيلتبا ىد_عولا اورظنا لوّهلو ايدل ىف هماعط
 .. ةلكزامذا كك جماباو دهشا اىرك سف ايندلا ىف باشلاو
 ثونزمالا نااضدا هيضو ةنجإل ىف هل ن اصرد ايزل ديالا ارعدي
 قبلا زم ةريصو فعل فس يدع ىو صربلا ثر ويد عيت
 يلد ساي نا قوطتسا ناو ةماسأل سو هيلع مردا ىلص
 لو لزانحلا فرش كودن ناىظ كدبكو عام, ثنطدو
 ظ كدعْؤمو ةكيولذا تصور مودل حرش و يبا عم

 دابكا ا وعيجا لوهل مالسلا هيلعوسعناكورابجلا



 رنابعذاوالا ناو 3 ىر ميول لعل كداسمبا اويعاو

 مثار رش ىف قا والا لخدو ةرمراىلالا نهض ديال
 دلع غب كو ةيطمو ةلم ياام تاوعرا هتيلطل هما ا

 نم نملك سانإل لوهد ارارلا ناعلسوبا نأكو 1 5

 ريس ل رس ناك حاسبملا ىلا ةاطيل مايش نم ىلل بع
 ىف ممامطل هدطكسناكو لئابال اموب ا

 كيال لات حدف ملابيو عوج مظعي نأكو مرد هليللا

 ىسىنلاب هاش اءْمَألاَو ماعطلا . كلن نموضما ةمايشلا ىف

 عفن ايس سس ايكال| سل لاكد هلك ىف ملسو هيلعدسا
 دولا امش اول لاقو اييدلاو نيدلل عوجلا نم

 لو عوج ىف ة رماصلا عضو اقوال نم ةرضألا

 ضن وشب همادبع امكأتو عينا ةيصعم او لبر

 نلئشرحلا فكان و ل الهلا هل نت ىف ىوبرلا ةفلاحم نم

 نمو و هتانسحنم لاب اًئاذ هيلع از نم ماعطلل

 ن ١ اوطعا ارو ساوسولا هنع ذأ ةسشفن تعاج ٠
 .ايلضو هسه عدبالا ةاجيلا ةاجلا هيف دعا لاسيب ال نامز

 ترس اذا باي هنبال نافل لابو دير ةربصلاو عوججلا

 تكددصتو كك أ ناسل سرحو مكمل تما ةدعملا

 هسا دز ني هسا دسبع نك ناكو ةدابعل اننعءاصعالا

 . ١ ءاملاوهعا اوُسصامو عوج |بال ادم ىناص (صام وسان ا

 ال لكل ذك نم وقنا نبا عيش ناو عوجملاب



 ' كط نمو ةك ور دجال انكم ان نمو ةدابلا ةنلدجي
 لوطفب مودكلا زك نمو برا هاضر سن الد سانلا ءاصر
 ١" ههابزايملاو مالسألا نير ىلعايثرلا نم جرج الذ ةبيغو
 ٍْ ايما درا نم كسضن ظفحا ءاكجلا ضعب لاىو ىلاعت

 ' اككاو رز كلا عامل درببككلا لكألا و ريزكلامونلا قرم ما <
 ١ تييو ندبلا ضي د نوللإرغصمر يكل مونلا نال سينككا
 أ كلج ررلاو ةوفلا عضو نطبلا عن ثر ون ألا يكد || رمح |نمرصفو نيينصلا مرو ترودو مدل كو باقل
 ١ كرون عامل كو صبلا لمتد نررلا ف ترتفلاومسخبلا
 | كوتمولكلا ةذكو حورلا وصد ةوقلا ضمضو غامدلا سب
 | عّمحا ها ىعاروسلا ةبلغو لقعلا ناصّقنو طقسلا
 ا ئدوسو ىرنهو ىت درو ٌقِزَع ءاكجل نمةجب مرا كس دع
 ١> ةسوادالىزلا ءاددلا مكسد دماو لكل ْغصيل ممل كاَمُح
 ١ اذا نم عرج نوف نينرلا عع موب الك برست تإرعلا ل اذف
 داّسرلا بحزم يلق موي لك سن ىيدرلا لانو نؤسملا
 ١ مومو يبه تاج ولت موب لكل كات ىدنهيلا لادو
 | انسوعزعصاو مرفذما ناكو تكس ىفادوسلاو ىضباحماب
 ١١ بيب نطسلاو احا انالو ماي لامك مكتنسال لل كاملا هل كاقن
 ١ ىلرليعالاو لفصلا جبري راشيرلا بحو ةرعملا رو الكل
 ١ ْ الا زتانال نا همم ار ال ىذلا هاورلا لاذ ا روسلا يزرع
 ١ وكتسال لاذ جْشن نالت كدي عثراف تاكأ١ذاذ عوجلادج

 م

 راي



 توق ةيملو لاَ م مهلك وق دصن تولا ةلعالا دلع
 أبلرلاطعب لادو ضرما تذو هو دألا برس نميز كضلا
 نمأش كبسشل له دينرلا لج ف للعم فراضملا ن
 : هسا مجدد لجل لاف هنمئشوكا ف لعو نادبالا ع

 شب واولك لا يهامو لاق هباتكم ةيأ ضمب ىف ءلكب طلا
 ىفص ايميل اكو بارشسلاو ماعطلا طارغاب ىااوثرشالد
 انما يال هاو فرش رم مويلا ف اكألا سو هيلعمما
 ان محو ررططق طربال ىل يرسل بحال هنا ىقر يلا هاددو
 هلوولاَف كامو لات مس ظالا ىف بطلا لسو هلع مدا ىص
 امن دب لكل وعاو اود لكس أر ةيِفلو وادلا تيب ةرعملا

 مرالاواود لككصاو ؟زلافب ةدرلا واد لكل صاو هّن روع

 مكبكتك ك رتام فاضل كاف ىارنلا نوكسو هولا عشب
 ناويحلط نين طابلا ولْخة يح لاو ابطسونبلاجل مكينألو
 مامطل اىفع ماعطلا لاعدا ةدربلاو نصسلاىمنم - غعامو

 كلذب ةوربلا تيمسو لوألا هدد مألاو لوألا ءطميإبق
 لّدهتو ةرعمل ع ماعطلا لّصَستو ةويرشلا ةادرحد نابل
 ايذكو ةرعملا و التما صو َهَوَع هل لاب ةرىلا ىنعماىطلا

 ىلل ماعطلا دعب ابط عيت ماعطلا ىلع برذملا نمدل وسام
 فاقد ةجبرا ةصردلا نال ةعاس صو ةصرد سعة سمخ
 ةمح واطيب َقَوب ءانرس نا لاقو هم نوتس ذعاسلاو
 ًايبالإو عامجشلاو مويلاو كامب يقع * ماهسلا ةبلاجابراد



 ظ نيس يب 3 - اعطلارجا أطال ارضعب لاو ماعطلا عبد
 ' لولازوجيو ديد عيشلاىهعررارل او نيمامطدعب باو ٠

 ظ موهتراعرابتعامر رمل ل اوصص نما نا ل وأل مطعم قانا

 ابطضعوب )ف الل او دصاو لكأ ذئنحه نال برشا سس لاخي
 ] قلب صاعا ناالاءاعطلا ءانئاف بزل زنكمال نا سو
 ظ ةيرلاودحاى درو املط يسع كل ذ ناو هذطعغ ىرصوا
 | .ةاعوىدا ًالداماعوفرم بكى دعم نب مادقملا نعوكحلاو
 ا *ىالزاكماذ هبلسرت تدلأ مر أنبا بسحب هلطب نمارش
 ظ كورس لاك هسفل ثلتو هيارشمل ثاّو هماعطل تاق

 ةعس ةؤييلاو مويلاوف ن (سنالا ئوكتىنلا تامقللاو صاوخلا
 ظ لوألا, اننا ةعبس ىف صخت عيشلا بيرم نا العلا كذو
 ١ نيوصتو موصن تحدي لنا بالا ةابحلا هب موقتام لوألا
 , * ادافعر دق تحدي زينا ُتلاّثلا نابجاو ناذههو ماي
 ئ ادن ناذهو بكتلا عر دفب حدب زينا عبآرلا للملا

  هيلعديزي نا سراسلا 'ئاصوهو ثاْتلاٌو ني نا سساخمل
 درك زمعن لاو هو كموحو مولا زيكو ندملالّمّيدبو

 حاقوزالام ولت امو ميحئذالا مص وس بحب نوك نا

 ' كاسالاهدجامىذالاب دا ىيلو مرح ىزألا نظ نأك
 ١ لم نمباىلمل |رضعن لاو قنصل نم اكأللا نم دنعارض دعب
 هنطروع هدب يسلم دولا نم هلفن لع قاطو ازيك
 ١ كبس نعمل طرو ىتركاب ىديع ةزيل ةليللا لوقت

 ان



 لاو كال عطب ال هنا نالت كلذ لمفي ىترقلا هسادع ىلا

 ةيألا همارهنسأ رقيلذ مامطررط فاض يمر امال

 الم نا بهرتلاو بيعت ادع داز اند بيلا ةضخحتوو
 ماعلملع ىفدب ميقنريال افسبصر ىلا هما لوسرأي لاق
 لمف تيْشوا تلككذ ١ لاّمث ةىملا ب ىل عداذ بارْسالو
 أرسل فال و ضرألا ين ههسا مصر ضن ىلا سابو هسامسب
 ذاعلاسلاصس هش ناكولو ءاد هنم كبصي مل موّضاي ىحاي
 قد مرحا زهو ايزعىرملا ةنطبلا ور رمطنب ىتح ديبي نا
 ىلص هنا ىوانم اكو فيضلا حلالا وهو بو دم مش

 "نيالا ةرورضل عبس فوينضلاةعب ل زنا نا ىلسو هيطع مسا
 "اينو هنابؤ مولاي ملو هن ياشاكأب ثيحب ةباجلاو
 ال اكلذ هدكيكلو عاطتساام هلك للقب نا لقاعلل عض
 صختلا ن زوي نا كلذو قرطل الها هلمفت امجردتلاب
 9 كه عضيف ماعطلا نم هداّعاام نابي مالا ءادّساىف

 صفي رزمألا ةذكلكىر امص تايمحب هلباقدو نارليما
 مود لك قابلا ىلع همامط ن دودو ةرماو ةوصم موب لك
 0 !ةلئو هندي ار, موقد ةداعىلاىررب قحانكهو

 ابرؤتو ىضنلا دع اهب ىوا دن ىتدا ة.نلل نايرال ا دعا ىف
 دعو ومما نسعرلا ضراع ىف هب ل ئشيامب هساىلا ءاحجلالا
 ايرلاو ناطيشلاو سنقملا ةعبرا لوصولا بجي نا هلوزن
 <( زا يصرع زم ىوقا ناطرشللاو سافملاب اجيو قلخلاو



 ا

  اهوارودهرلاب لوزيايندلا باجيو معةلزنعلاب لوزي نلخل
 ظ امض نكمي ناطيشلاذ ا ناطشلا باج نم ىوفأس عملا
 انتلانو ىلاعمماىلا ءاجيلال بالا ب مثرت ال ىسزنلاو ةرفلاو
 يو هلاح ومقشر طع ككئيو هلاق زيف عكا دي نس بعص
 ظ اضاووملا هضوكنذلا عوفو هيث فادح كا مضوملا نصرشن نا

 . هيلؤراوموتلا وع ةولصلا عمران ختسألا ماود ارساخو
 فلا مودك ةالصلا ولعاو طاط عارجباو ةولخج سو
 ئيعبس .راهنسالانوكسو ةئاماهان داو ةَناممحارطسو او

 ..يايوكح لس و رصسلا تو نوكيا ىلوألاو قم” اسوا قم
 ابا رللذو نشطعلاو عوجلاباهدقلاَة ىسغ دفا
 ١١ ضزلارابا لصرا تع ارعضوب اههزصو رزعلا كرتوركدلا
 ظ اهرعز ددعارصص و اهبزطلا ءوس ماودب اهئامأ نم
 لمت او تامرطل نم هنال هيلا اذه ىف مدلصكا اهنطادقو
 لام وصاؤرسو هيلع هما جصىنلا نعمؤامضر قنأملا سواج

 و مطفلا ددعناطمر موصى ا هيلا ناضم نع ضوع هيذ
 ىاعأ وسو هيلع مساىفص هل وثيغلاردع هلمف رود ىف
 لدا نعلم تفرز موص اًماص تسما اذا ىبعاي

 كفزر ىفك تاكو كيطعو تنم كبو تعد كل مهلا

 ويلزم نا رع نم ماص لكرما لش كلل بنكي ترطا
 تلءهيللا لوشن لمذا ذا ملسو هيلع مردا فص ناو ني
 ءالغلا بهذ تريزا كدزر ىجعو تنمآ كببو تمص
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 لا م5 للا ماكس الا ا ا

 فشك هركىلاهت هسا هاش نا حلا تبشو قورعلا تانباو
 تايذا كَفزر ىلعو تمصثل مهيللا ىروجابلا فو ةيعلا
 تكبباوأ فلابد تاكد كيلعو تلسا كلو مآ ك بو
 كوغار ضنملا مساواي ىلات ساو اس نارهزلا تِْيو قو ملا
 انمقو مهللا ترطنات ئدزرو تمصتناعا ذل اهس دههلا

 انلضرأو ماين سائلاو هيزعانعاو مايهلا هش امل و مايصلل

 لوسر نا هنع هسا ىضر كلامنب سا نعو مدلسب ةنجلا

 | (موصي مام لاو مس و هيلعمرل فص ها لوسر نا

 كرزع هلال ىرلا نا ملقعاي ميظعاي هراطف ا دنع لوقف
 ميظعل !!/ ماعلا بدلا علال هنا ىطعحلا سزلا ىل معا

 مو هبلعيسا ىلصلامو هما هندلو مويك ولد نم حيرحالا

 جيصيو هلوسرو كدت هسا اريج ة لكبر اذ كب عا هرلع

 هاورامز وسلا دلع هله ونأمللا نمو محلا وايندلارما اهب
 مول عمد صولا نا نيله عولا لأ تسل ىف ىدنقرمسلا

 لأ ضورفر وسلا ىلا ناضير ىف ماق !.دا نيوملادبعلا نالاق
 داك ةكت الل نم نوذص عبس هطاض هدارز عصروبتعكد
 ظ عيونا صم دح هل هسا بتكسو عر ىبعاولما اوك

 تأسر رعب دنع هساوحو تاصرد هنجلا ف صددعب هل

 قلو ةمايقلا مولا هل نرضطشبسو نوعدي نولا بالذ
 هيزعيررا جصوربا ل وسر ارطخولا ةضنلا تدع ضع ىف

 عبرا نماو 7-0 ناطبد ىف ناهش موبرطاوؤ ملسو



 الل انافواو رضغتسا كل انك ةدابشلا كفل نس لاصن
 ترامهب نوض سر افغتسالاو هماالا هلاال نا ةداؤسمصو
 ةنعير طق ضخ عدي 2 ىلاعنو هناحس هلّرلااولّدسا م
 هوفع رصد فينا هب كا هيفاوذيعتسا اكو ميعنلا
 ةنحل لوطد كاؤسارسو ناتلصنحلا ناتاصو يوتا ران نم
 ةلاخلا ضد فلو امر عك ئنغإل رانلا نم ةز اعسسالاو
 ةكاسمر هش يظعرررتس كيكع مدؤ سائلا اهيلإ هما

 ريك لاصُم نم ةلصخج هم بعت ناعوطت ذليل ماشو
 انام ضم هذ ىدا نمو هاوساممد ةدوررف ىدا نك ناك
  ربصلاوريصلا رش وهو هاوس اود هضلرف خئييعبس ىدا نك
 ممؤملا ّىزرر هيو داس ريرشو ةاسا وطار يرش و ةنهبإ هباوت
 دائلا نم ىتع ماو ٌةفعم هطسواو ةحر هل وارهَّشو

 ْ نم هتقر ئتعو هبود ذل ضم ناك ءئاص هدر ف نم
 ىلاوثئس هرما نم صّقلي نا ع نم هرجا لس هل ناكورانلا
 ىس كاّقثمئاصلا هب طفي ام دج نك كسل هسا لوسراي

 ٠ اًءاص يك رظف نط باوثلا ازرع هدا ىلطمي لسو هيلع ها -
 |ًئاص هو ىقس نمو هام ةبرشو ا ٌممَتوا نبل قدم ىلع
 لود ةحاه دعب ءاىظرال رش ىضوص نم لصو عمدا هاقس
 ردقيكو لف نع هذ نفح نمو ةبقر ئتعا نك اكو دنهل
 لاصموبرا نم ها و زكتساوراند ١م هّيرعاو هل هسا
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 اربع كك نعال ناتلصضو مكر اعرب نوضرنس نات صح
 ؟كيلاال نا ةداهشش مكرامهب نوضرت ناتللا ناتا سئل اما
 همانول أس امزعركل ئيغال ناتللا اماو هنورْضْعَتستو هلا
 هىيعصو ةيرح نبا ماور رانلا نم هب نوذوستو ةنجإل

 ىكورو نع ةغحضو يحد هنا لاوو ىسرافلا ناهس نع
 ل أس نما عوذرم سا نع مكحلاو ىلاشلاو ىذمرنلا
 انو ةدلامزغدا مهلا ةنجل تلاد ترم ثول ةثحلا هدا
 رامل نمر مهللارانلا تلا تلم ثالثرانلا نمراصسا

 تاكلزعناص نباوىفاسلاو دوادوباو دم ءامألا ىورو

 فكرا ؤصدسا لوسر نا هيسإا نع ُثدح هدا ىلا طم نب

 نانلازمادم ا متكتن نبق لذ عيبصلا ثيلصا ذا او لسو
 كل, نكمول نم تم نا كناذ ترهب رانلا نم يما مهللا
 لملم علل تلصا ذاو رانلا نماراوم ككهدنا بتسك

 كناد ثا ميسراملا نم ىنرجأ مهلا سانلا نم ايصأ ملكت نا
 ظ كليم تروا ىدرانلا نماراوه كل هها بسك ككل نم تءنا
 هتعمل ئلاس هوكدار نف ىدبع ناولد ىفاوظناىلاعن هسا

 ةيلحلا فخ وبا هاور هتذعارانلا نم ىف اعسا نمو

 ىلا رضع ضو ىونسفر نلارولاءمعل لجرلا نا شسرحلا فو
 د رجس ناكها لوهش كلام نمترلا اهل لوضيُش ضعب
 نع وف سلا ور و ىديعولسرارلا هدو كرابّردسا لوتفش

 راع موي ناك ذااعوقرم ةررمى باو ىر دل د يحس ىل



 غرم مهلا مويلا اذ هرم .شااممساالاهلاال ملا لاّمف
 كلير اىيسأ ى دبع نا مرج ههالاو مدح لج نع
 الامل ل لاّمْذ ىدربلا دب رش موب ناكا ذاو هترصادو فاد
 لاوؤيه حرر موه نم قبرا مهللامويلاا نه لي دما امد
 هتءارو حلاو كريرمكر نم ل راتسأ ىررع نا معبر ههنا
 ى ازيض درخاجكأ هد ىلع بجلاو م/م رام واولاو
 هدنأ حج ص ئسي وضع نم هصخ هد س هدر ئم 7

 رمل كر ني ةمدرألا لاصزلا نم ةززككار د للسو هلع
 صح ةزككا نا ة ول صرع كيك هل زنم نس كيرف شدص ف
 هيلع هسإوص ئعذو ككذكه رمال اذ قم ام ثول
 هنادرو نكك لله ةعص ىاب لص راؤغتسالا ةغيص
 . كلك هللا كابس هل وق نمر ثكس راك حسو هيلع هدا وص
 نس رانكتسالا ىنمنف محلا باونلا تنا كنا لرغغإرهللا
 تإرقلا ذكو سو هيلعمساوبصدلا اب ةؤيملا هذه
 ىف ةدصاو ةيبس درو دقوائاد ىاأديا هددت و ولت ىا
 الح صج عمجأو ع هيب نفلا نم لطفا ناضمر روس
 نمار عدل ل هي او جبتلا نم لطفا نإرملا هارق نا
 : رموش لحدا راهلع ههايكر كلام ماسالا ناو را6ذ الا

 لبقلو الها ةسلاجو ثدحلا هك غدي ناصمر
 ١ ىنضىثاشلاما ىالا ناو نصل اى نإرملا ةو ردت ىلع
 .ش ناصمرررس ءاجاذاو ةيسمرج وا اش هلع هربا
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 ناكام عمة الص يع نم ةّيخرازلا فو ٌةّمْخَءليللانْؤَ
 ةهاظلا فاصملاو هابل مولعلا كلتب لاعّتْسالا نم هيلع
 من ناكح غاوزملا قزيكلا ضامألاو ةرذااكتكا تالايكلاو
 ئفناول ابزملك ةفوخن ضرما ةعسض ىرسو ىكردص ئباىد
 ركود ةخليللاىف اش ناضمر ع ىف ناكاغاو تام ناك
 كا ةما باتكلا لها نمو ىلا لاق لضفا هنألر ايلا
 الام ويلاو هنلاب نونموب نو رويس معو ليلا ءانآهسا تاي
 تاق روعراسو كلك ن عن دوهشو فورم اب ثو مانو

 اهبوككل يللا هَْف ةرضتا ببسو ئدلاصلا نم هزئلواو

 صو توينرلا قئاوعلاو ىلا نعدمب او بلقلل عيمجا
 ةبجالا ةاجانمو ةولككل تقووم ليلا نالو معو هابرملا نم

 مدؤ دؤو هبث سو هرطعمدإوفصا ثينب :سا ناكاذديل و
 اش مور اريل ىلع يللاوكت ميلغعلا نإرقلا ىف لات همنا
 هوبوملا ةليل لو كير ل لن فدرشملا ث رف [ فو هتيلض ا
 بيساو عار نمله لوقف ليللا طش ىضيعىتحاينرلا
 مو هرزعمددا فص هما دوسرنا ِ اىفو ثرحلاهل

 بحاص ىورو هاعدلا ارث باري ةعاس ليللا ىف لاف

 تر لاى ىطاىالا ناس نع هرانسابراسألا جر
 ا مانل اف هنلع هددا ىضر بلاص ىلإ نباىفع
 دوموصنرس مج ) نوزحاو جان وموهددر و مهي نيزلا الو

 اي ماسر 0



 اة ةأرقلاو ليلا ماش ةزيضفنا زعاو
 - ةسادم نوكت نا ةوارفلا ف لضفأل او لضفا ناكر كى كو
 ' لوألا ه]فامرضلا ديعيو عع بعرس ناب كلذو أ يسأك
 ١ :ميييلع ملا وص ىنلاّلي ناكم السلا هدعليربجال
 ' رضألاماملا و يسن تح نأ ملا هسرا دف ناي ف

 . اكيوو اذ نع ةجام ناو ناخشلا ىورو نيتررم هسرا د
  ئطراعهناو قم ةنسل كن أرلا ئطراعي ناكل بربج نا
 ' لها لوا ٍكئاو ىصإمصدقو الا هادا الو نيت ص ماسلا

 ككناضل لاه هناذ ىربص او هسا قتاذ باتا
 ةلضف مت ل ةكم ولدا نا ليربج ة|مىلعد الو
 هني أرضي ظوض حلا جوللا ىلا طبت ناكمنال نآرقلا ظفم
 ١" ىبيامونأقلا َةَق ل ضن كلذ ىلع م ولهكا قئأيسو
 وكت ىلاه هساءاّسش نا ىألابابلا ىف هعماسمو هئراقل

 ١ ىلصوعانإل ناد ىاارم رس ناضمر نمر يحأل اشعل
 "صح اراد ردَملا ةلبل ةؤداصم اصرار حلبسو هيزعمما
 - كك طسو هيلع دل ىلص ه١ نئيعحصلا لد ان دنع هن
 بح همرال هرخاو أل ملغ ناضمرب نم طسوأل رسما
 ا اهم ةفان ٌَقأو كتعا نم ٌسرحملا ىويلاعت هسا واوون

 '  هتعمرلا ىضر ىف شل ا ىلا لجر واج هنا ىكح ةىس ئتلعا
 بيب إم الا هل لات روجرم بح ا ىديساي هل كامن
 ىلصا الاف هلك يبلا فص ناكذ وجسم ا مزل و ليلا نمط
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 لاصلا بلطي مورح ىلا لاق و بارتلاب ههجو ضع خلا
 اًنْمْعرَمادِهاد رولا باص نم ممس قحم أيا دعب نامأ

 هياب ىف اكتعأل ىلع ملككا ىأسبو كانلصواو كل
 نماصلا لعمق دصلا هيف زك | نكسؤ ىلا هش هسا ءأش نا

 مزن عارف ىوطع قدضم نم نال شفلا نم ئُئاقناو

 نا هل ّعبنيأ ذر لد ويرجا لس بجوتسيك ملا عاط ىلع
 هئرصلال مسا باتك ةطفصو قيحلاصلاو ءاصاملا مدعي

 ىذولايعلاولهالا ىلع هّوُخللا ل ولى نسوا مسجاو
 لضحا اعوفرم شا نع ىذم تلا ىور نإريجلاو كيرلا
 اوطسااضيا ثدحلا ىو ناضمر ىف ةقدص نا دصنا
 ىف ةقفشا كهف ةقفللا ناذ ناضمرررش ىف ةقطنلا
 تلك لاو هنع هسا ىّضر لبج نب ناعم نع هسا لبس

 نو دعابيو ةلجلا ئدطدب لعب رضا هسا لوسراب
 سيل رع ىلع سي هناو ىلع نعت أس دل لاذ راثلا

 ةالصلا متفد وأ ْش هب كرشنال هسا دبش هيلعمسا
 رس اولا كيبلا و ناصمر موصمو ةاكزرلا فْؤونو

 ةثرصلاو ةنمموصنا دولا باوباىلعككدا الا لاق
 تصلازكي لاذاور انلا واحلا ْمٍِّْمْطِي اة ذولا نفط

 دقو زككه لع ىدضم لا فعدم رسلا لا داالا ضف
 لصجبئزل ار وسلا بات مالسلاو ٌةؤلصلا هيلعئيب
 تاصوم نم نا هلوقب ةقدصلا بيسب هيلع دصنمل



 | اضيا ظشدشل 3 و نمولا لقىبعر ورسلا لاغدا ةرففملا
 دورسلا لاضد ١ ضر فلا دعب ىل اعت هيدا ىلا لاىعالا بما
 هساىلص ناو سابع نب نع ىهبرسلا هاور ملسملا ىلع
 نيوبحصلار بحل ناضمر نوكيكم دوما لسو هيلع
 ىفص هدا دوسر ناكل او سابع نبا عع ى ذم لاو

 ١ ىف نوككام اوما ناكو سانلا ٌدوجا سو هيلع هسا

 ١ نص ةليل لك ىف هاهي ناو ليرجج هاقلي نيح ناضمد
 هيلع,سا بص هسا ل وسرد نارهلا هسرأ دق ناصمر

 ةلسيلا جيرلا نمر ميلا دوجحا لربح هاقلي نيص حلسو
 ١ ديعيجيل نات هاطعاالا دنع لأ يالوصو دحاداز
 كيسرزن اكلات ىشا نعرارملا ىورو داعبملا فلحيالو

 ٌلطاناضمررررش لخداذا مثسو هيذع مرد ص هسدا

 ٠ لاترشانعنيكيحملا قو لئاس لك ىطعاو سا لك
 عمو سرانملا نيسصحا ملسو هيلع هددأىاص هسا لوسر ناك

 ا هرزع مد و صل شسام ا شان د وماو شانلا
 ظ ًاطعاذ لصر هاج هاطعا هيا مود سال لع انش حس و

 ناداوطسا ص وقال اذف هموق ىلا مجرد نيلبج نيب اىنغ
 ٠ مثس ةبارىفو ةدافلاىشخيال نمواطعىلطمد ادم
 ' نيب ةعوتسو هرزعمردا صو يلا لاس نجر نا اضيا
 | افساموفاب لاّود هموت ىناداهايا هالوعاد ئلبص
 لج ا ناو ضغلا فاذعال نمءاطعىط مسار ناو
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 وتلا نوكي ئح ىسما و اينرلاالادي ياء حب

 نا ناوفص نع اضدأملسس ىو ارلعاموايمدلا نمهيلا

 0ع كوسر ئاطعادّمل لاد ةبا

 قج ودمي 47 اىئىلا سائلا ضبا نمل هناو ىئاطعا ام

 و هيلع مدا ىلص هنا ىورو ىلا سائلا حال هنا

 ,لامهائعو ظلبا١ؤلحا داو لونص مود ن ناوفص يطعا

 صل | طم ننال اانيرب تاطامدهشا ناوهص

 8 دل ىلاهدسانم خاهعملا لا هلع ىؤوا ناضمرىف

 رجاعأ عب الت هرجألا نم اصور الا نم هتشر ئتعو

 ثِجأ نم ىمقش نا ىع نم هحالاؤ هيا دل أصلا

 ذوجي هناؤرمخلا كاما تقرا لد نم كلادكو ْئَش
 تاصمإلاو اورمج نة رفع نع سس هلعاذرجا لم

 نا عسو هلعاتزما لش ولك رخل لذ نما عود
 ىسلامهل عيد الا ور دف نا هعيشس نا اصلا لف
 مام[ يعشحي او هرزع هددا فص ن اكو ءامةب سولو
 هنا نع هرما لس هل ناك ءاص رطف ن نم لوعبو اصلا

 ا دما مامأل أهاور رس اصل ارجا نم نال

 و هرذعمرسا ىفص نآكو دلاعنباديز نع امرنعو

 قل ةفغم نأ6 ناصمر ٌقاكاصر طنط نم لوهلام

 ةعبرألا ئئسلا باىصاو ىنوبا ىو رورانلانمهّسقر

 |عاصراوذ نم اعورس اًممْصلا ىف ناصح نإو ىقبريبل او



 ىلابل ةككواملا هيلع كلص ل الح بسكسس ناضمر ف
 | تراتيل لام دعاس ارك ن اضمر
 سراي لهلالاّمم هبلق ن سو هعوم دّركت لبرج
 0 نيكي مل نم تارا هسا

 لاو ماعطنم ةطصن لاق هرنعشلاذ نكيك نم ن تنازوا
 دلي ئل نمد ةكمن لاو هدنع كاد نكمل نم تأ
 يأ ىو ءام نم ةيبرشش لاق هدنعدلاذ نكي مكنم تا
 هيلع ئلص ل الم نم بارشو م اعط نم اًئاص طف نم
 قلالي ىف لير هوغاصو هرررش تاعاس ىف تككوملا
 ظ راحو هعومد نفر دو هملك فر لرعمج هول اص نمو
 سد ةىومد حمدأ نال ص اعلا نب ورم نب هدا دبع نع

 ثيم ىفو فل اب ق دصفملا نم ىلا ب بعا ىلامندللا ةيئصح
 تزعمساواسائاص هيف ىقسزمو معلا مدلل

 ظ نا زا ها ئاصرخا نال ةريوهولا لاهو ةّضر
 مودك ْث طف ةىلس نب راج نآكو درع هام ىتعا
 ىسك يملا ةزيل شاكأ داى اناسا بسم ناضمر نم
 ظ 00 دام هاطعاوإبوث ىزم 'هرصاو لك
 ١ كسا مطل قل هسركاسس جاو لادبلاطسدعيهنع
 ا ىو هلل صحي ىذلا ممايص و لعرب امص »ماضي لعدب رغ
 و ودع مامال ىور نول لا دّفضو شطملاو 0



 ةلزنبركتل امعاطلااعوترم مرره ىلإ نع مكككو ةجامنب أو
 ناسس نع ردم ام ناو روحا مامألا هاورو سباصلا حاصلا

 رباصلا ْئاصلارجا لملك اطلااعوترم همس نب,

 ,ماعطلا نم هىعطاام ىلع ىلا من هنن سكاس ونهو لكأ نمىا
 أصلا هيام لم ىوزخألا باونل او حالا نم هلل صحب
 لعب امبرتكرألا لح

 1 ط براعوثرم يرع ىلا نع ععاطملا هأو تي
 انال نلل ز و يباص ًءاص نءا را ,ىطعا

 هيلعدانسلل ابصرتلا ىلادو هناوكصس هاو :ماضلا نم ءان
 اقوثرع ىرعسالا ىسوم ىلا نع ئيسلا نبارج هيلاراشا اك
 ئمحطاىذلاهسديجلا لان ىورو برش و يف لك 2

 . 0 "بود ذ نم جرح قادر وراو ىلاقسو ىعبتاو
 د امم نع ةحام ئياو ىذم او دواد ىفاربخو هبا

 نمط ىزلا هددرىملا لاذ اماعط لكأ نما عش مم سا نب
 مدّملامدل فعَد مال و ىم 3 وح م ع نص هنكز رواده

 ىلا هدا نا اعوللرم شا نع ملس صرح هلي نم

 ةرحج ةبيرشلا بثيم و |. ريع دع ةلصألا كاي دسبعلا نم
 ميلا من عملا ءاعرلا فيصلاّو صوف برر و الع
 هرنعطنائ ابرلا هاعد ىذلا ةذايصلا بالا ىا
  هشا ىصر شا نع يكدر انساب هرلعو واد لرب

 ًابعزمدعسولا ءاجراسو هملع مس ىو صونلا نأ هنع



 هيزعيرراىجص ىبملا لاق م ل تو زتط اج عطل ىف
 1 ميرارالا مساطر م ءاصلا كرير طفا لسد
 ىتريبزلان ١ ىربا درع نع ةصام نب نيس ىو ”هلملا

 ددعوسو هيلع هسا ىجص هينا برت ١لاقامهتعمما

 ظ 3و 1 نوعاصلا دنع دنعرطتالاّمح ناعم نبأ رجس

 ورعال موثدنع لكأ لكك دأ ملسو هيلع م»أىاص ناك سس

 م وقد ريب نما هيدادبع ل زم اعدقرل وعدي ّىح
 ظ كزضنفاعيو 000“ مه ضغا و مت هز ر ارش مهل كراب
 ثلا بدز.و سدح نوعاصلا ردع طفا هلوقد روس

 هساواص هلوقب ناضمرر رو هنع فيل ا ولما ىف

 هيد ىفخ نمو مدهملا ةضحلاْ ها مشو نزع
 ظ ئودوا دولأ ىورو راذلا نم 50 هردارفغ كولم ع

 حا ناكل اق هنع مسا ىضر فاط ىلا ئب ع نع ةجام
 ١ ومنا ةورصلا ةهالصلا و هيلعهسأيفصهسالو وسر

 ظ جة ديعتع وبلا يار فو مك ايا تككمام هنا
 اوزحم ءادوبلاههالناهلاونا هب مكي امرضا ناك

 مكي نايك شما زعركككة يادر درى وادجاس مرايا

 عمجنكمو ىلاعن مها هاكر م تنلب عيشرلا دعب هب
 اباصول موي ءام ما لوالا نام ٌثردْدلا َت اياوىلا ىب

 هيرتا ام مرمأ ثداتلا واه ىلع نم هب مكتامزماذ انلاو
 اعوثرم ةرم ىلع لإ نعوم ريلاو ررجلمامألا ىورواّملظ
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 الامر علا نم نلكنأل و فورمملاب هتوسكو هماعط كولا
 د ةلماعمه ديس هلمأمي نا فررمملاب داملاو ّئيطب
 اسيعوهراسعاو ديسلا ةعس راسعا عم هدل ةماعلا تأ

 ديسلا لماع هل ىغَست تلا ةلساعملا دبعلا ةيحالص
 ذك ملاثما هزماعم ثرفاو ةمرول ىدلا د وبيلالا هربع

 ىقواضيا هلاثما ةلمامم باستككلاو ةراكجلا ىذلا ليلا
 هلف درس دبعلا ةأواسم بوو مدعىلعليل د ثدحلا
 هل بريئور ورجل هلادذا6 شن هلع هسمن صصخ نا
 هقبإب قش اللا قوفاه معمأ د اف همن ةلماعم هلساعي نا

 مترسكاو نول نامت صو رعطا ثدحل هس هيلا وثردي نا
 ٍيبرصو نوقيطيالام لملا نم مهونملكتال و نوسبلن اه
 تح دونما ناك ف ميديا تحن هدا مطعم مك وا مها

 ئيسهد هسامل نم هسبلبلو هماعط نم هىعشيتت هدي
 ى ردود ولكل اليمجا جرما ناك( ذا سوما لاو ع, هىعنيال نا
 دكول لا ف خرب و هضرعع عونولاو هب نظلا ءوس ىلا
 اضياارّىشرلاب سالا درودّفف تابوا نلف بالام
 نم مات اطراص لخد ,و هيلع مسا ص هناي دعت

 هدبا ص يلا ئأر الذ لمجد طا ذاف هن اّسسب ىاراصنالا
 هبلتسإ كيس ومرلاب هائيغ تفر ذو هل قر سو هيلع
 صلحت امد لولا ادع نمل لاو نكس تحد نيع سو
 هذ هدا قست فا لادم هما لوسر اي ىلوهراضمال نم



 د | نم هكوكم فلكي ذا مجد هيجي كاوا كش ا

 هلع نس ئيموبوااموي هقشضد وا ةداع هقيطيالام عوا
 ١ ييتانرا ضمد ةّقاشلا لاععألا هضلكينا هلو
  كلرتو ميشوحتل الا هيرطي نا هل ز وجعال در ضارم همي
 ' 0 ناكهنا ىكح هب عرتسلا دروامم امه رعو هولص

 ] ةمصئارممو ءاّسعلاب هس دراج هعتساو فايضانإ صرع سب

 ظ اهيىزس سار ىلع هتبض الجر ترثمئاراحاّورم ٌةؤلم
 . تينا هير طن نا داراو ئيشصا ةيراجاي اهل كاد نوصب
 " ىلا هت هننا هلوقىلا عجرا رب داوموريؤلاسانل رمايه
 ىلا مجرا تلاّمف ىلع رظكرو لاح ظبنلا نيمظاككاو
 تلاد كنع توذعر لات سانلا نعيداملاو هدمبام
 تيرصا لاو نينا بح داو لوقب لجو زرع هسا ناد
 نكنمو مهر د فلا كو ىلامن هددا هجول ةرصتنا كيب
 ةكرانوا 2لئاقم داراوا هّيّتمل صرغلى ا 0
 . اصوا اىرموا هناسلجوا هبلَقب كوّمِب نا نحس هادو
 ةةيخيايملا و حيره ىلا نعع ىراخلار بل ثكاوأ ن لي ع
 ىاسوإلن اذ ئماناف كيرجي الو تفرع الذائاسمكدعا ناك
 ةنجذولةلاداذ لضن ىفولو ىا نيت ماص لقيلد
 ةوكاواهمل نم ل ياتو ىانونلاديدشتو ميه مب
 نع كاسم أل رائلا نم لثوار ممضبو ةويرشلار سكب

 هحملسو هرلع م.ساىيص هلوذ ىفناملادبو و و وبرتملا
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 لو تدرس لذ هلوقو ةاورتلابر انلا تمحو هرامملاب ةنحلا

 ىاليرججالو م هلا ىف شمعلال ىا ءاغلا تِلشتو ةشلثللاب
 دملع هفسرا 5 بلا حايصلا لارا له لمنال
 ماصلارسل اعوذ مة دربه ىلأ نع قمر يلاو مكذل ورد
 كباس واذ ثؤرلاو وطنا نم مايصلا انا برش اوؤك الا نم
 ونلااءد لاو ئاصوا ٌياص نا لمد كيلع ليرجوا دحا
 ىشرحتل امنه قلاب د للاو لمغلاو لوقا نم عؤنبالاب
 ىلك عاجلا دعاضيا ثذرلا طبر مدننا نو
 درك ذا لضضالاو اجاب قلعت امد ةماعلا باطم
 قامهدو محاشلاظعو ةيسرااسلب ل نوت لهل

 كلزل وقد ناب ىضاولا منجو ىوزنلا دجترو ئيصاو
 ماسبب وهمه كلذ لوهت نا ىلوالاو ىواشلا لاى هيلع

 هيمضتللتم نق هرشن كتكهيلشب تل 0
 رج نيا لاذ ة دارا نع مدح نك هدا نك دان ١
 ان وص ىعبسو هناسلب ىلو ال اوارع دصا نعم شا ناك
 ىف انردذ موصلا تح نم وص بدني ىأ ادياناسلاا
 ب: كوك نع كلذ و ىرطا ةِيِصْنَم ه:نوص بوصو
 دامدال نركك ةينجارل انوا نئحاسولو ةبغو

 نس ران ل عادتعال اونعزعو بطاموح 1 ييعركذ د مولظم
 رم ثور ىلإ نعىرال أل ضرع ن فدع داو سوك:

 ذا ةجاصه دن ىسزذ بنز معلاو روزلا لوُش عيب ل نم



 ميلا نعاضما حيراوجإل راس نوب دينو هب أرشد هماعط عدب
 ىلفشال ىلا ىصامملا نم سب اكنراب موصل رص نطبإل د
 نا عوف ره رشا ثدص لوحي هبلعو هباوذ لطب لب ؛عاصلا
 ةسولاو ب :ركلا هوضولا نضْقْسو حاصلا نفي لاصم

 ىل لأى دزدلا هاور ةبزاككا نيجلاو ةوبرثبنرظلاو ةمييلاو
 ترب ىدر واحلا لاق لطاب وهو عوج لاك فيعصوهو

 سرح ى أمك هن موصلا ال باوثلا ندطب دارطاو هدحعص
 دع ئيحاه نمو ىكسلا لاو ىلا موخت او مجاحلارطقا
 |تاطماصاو ناك ناو موصلا برا نم هدعذارتمألا

 ىَسم الى هصراوج ميم وصن انا اصلا تبنى لأ ظ
 نهاريالو ةعاط ع هديب شطبلالو لطابىلا هلججرب
 ' اعل اطال ىلا تاياكحلاو راحشتالاب نمرلا مطفيالو

 ةضيرع كلاب ناسللا صو ىرذاولا ةبوسنملا متاياكحو
 ١ ل باح دل ةعب وعر نلغعا هءال حارب
 "هنالك ءاضعالا نا مرا نبا حصا! ثا هلع هربا ىضر
 (نرغّسا نرقسا ناد كب نحن اذ اشك ىلاهن هسداّىن ا لوقت
 ] قمن و ةرعاس نب سف ناوكحان جوعا تجيوعا ناو
 ظ الوم مدا نبال تدبحو هبصاصل (ضدعا لافت اعمتجا
 ! اراعسسا اذا ةلصخ تن دمو دذورصح نا نم ثكاىه لاّدف

  ةىللاظفملاَو ىصامو لاو رطب ويعلا ترثس تاسالا
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 عيبرلا هبصاسل هلع ىلا ود هسا ىكر يف املا مابا دا

 ماو نكيككم ةيلكلاب تلككا اذ كديميال امين ماكتال عيبداب
 لاق هضنلوسانلا نوصا نب ىرصملا نونلا ىز) شو ارك
 ٌئاصلا اسال ادبا ناسسللا نوص ىهست هناسلل ىركذما

 ناطيشلا بلنيال ناسألا نال ناطيطلا نزرع نوكيل
 3 7 ؛م ىعاشلالاو توكسلابالا
 ا ةوطنللب لكوم ؛البلا نا « ىنسيف لومتال كاسل ظمغما

 كانو بيستو ىسلل ىف د يصف حرس ىف كاز دع مرللا تطسب دقو
 ناججرو صن نمركتلا لش ه نم ميزيلا ناري مولكلا نذ
 .؟تنكرقو ينو ركذبالا ةاوملاو اموري تملا
 ةمملل تور يلا مج رع سنن) نوص اصلا ىىبسو هج
 دكر مرات كرك كلذو
 هاسموا ناجي ظنك موصلا لطب الامس وبلمو موعشو
 معوصإكب ةزع مزجو عظن ةعهاركب ىلوتم ا لاَة لب هىشوا
 ةءالاهروصقمو موصل |رس كلذ نافرعامرل هجر لصيام
 هعراوج كب ىوتنلا ىلع ىوقنو ىوبرلا نع هسفيريسكتل
 هايل اهبرجو ىلع ةراسجعلل عزو سش هيهّيشيبامىطا من نع
 رازنالا ف لاق ناملامْمب لش كرت اصلل ميسو انطابو

 دل والاد يرح ةدهاركم تورش كل حت نحل بلا قلكتو
 نك انلوق دنع كلذ ىلعم وكلا مدقتدنو ايزعذارتمألا
 وبس ك رص نا ةل مكس ونع مصو ءاركسا ئعو عامج



 عير اد مكتكلناملعي اذبربو ىلوا هكذا او لازألا وح
 ٠ لاسالصر نا ىورابل جي هيلعو ابمدعو ةومرْشلا كي رخع

 | هل م 8 هلوقب هنع هساوضر ىفاشلا الماما
 حان داوضلا قاّسسّتس ةىضو يروا له كا ماعلا لس
 ص م ص هلاوّشم هنع هنباىضر هياضاق
 ح رج نه دابكا صال ؛م تمل بز نام ردا ناعم تلتف
 لصآرس لاّمذ ا ذرب ذا يكىشانسلا تلاسف حبلا داق
 حازم هبزعامص ل ات زعسلاريبكو مهو ريل اذه ىف ننرع
 لصالاو املا: يب هينا ىئطو رع نم مطموا لص نا
 موهيلع ههاواص هنا اهدعمساىّصر قس ريبل اربط كلذ ىف
 ١ كاف باّشلا رع ىرمو ٌماصوصو يذلا ةز لا ىف صضر
 ١ :ةهموصدسفد باسلاو هتوبرش ىا هررا كك خلا نال
 ١ ىماسو هيلع هواص وبلا تأر هنعمدا صدر خلاق
 - بسالك أش امهدا لوسراي تلّمف نع ضعادفو مانملا
 ' هلك كل زكر جملا نعول ئسيف ماص تاو لجحا
 1 هذطولا هل وصو مان وض عك هيعوا ماء رض فود

 نفطارم خضمال جاا نان هتوررش ةطذل هيطاشنوا
 أشكو يطل دوعلا جفن ككملا كك ككع كرو عكس
 ١ ففصه مو ىف لطفا هىلتبا نإذ قيرلا يجي حال كولعللا
 ' ةهاركلا لحم و عووجلا فاك وكي ثيو هيطع هامل ناو
 " هتاف ضمب لوصو ْنَصِي ناووهاما ٌتْنْهَتِام نع ىف

 و



١ 
 الج ْىي هنم لصو نا طف او ةغضم مص هذ وج ىلا
 كاملاكو رواحي هنال هجيروا همطلصووا كشاذاام

 رّرْساو سبي واملا هباصاول ثيحب ناك ن اذ ضيإلا نابللا
 باسصا ٌحاصلل ىو مإرحأل او هئكضم عك 3

 لبوائ دادس ثرحلو هناطمضي اىزال دصفلاانكو

 الساحل ارهرما بعذ ىار واو احلا طف عوفرم
 ذامترما ناب اَمْمن رهو امه ىم سو هبذع هدلاىبص
 اغلاق دمحاماسذالا ار طف مدع ىنعاوعمجأو كلذ

 ةكعلقن ءايتسالا كرت طاصلل سو مدلاررط اذا
 ُثيحدو رملاىلا لاو ثلا دعب نس ادض نككسلل ةنعولا
 نمل ار رال نا ىعبي ةنل ىف يفي هانا ضب ئولخحلا

 تسر نا هاب نع ئطفرادلاو ىف لرطلاريؤح ئاصلا
 هليل اباوكاتساو متع اذا لات ملسرو هيذع هدب ىبص هسا
 ىلا ءاتفش قس عاصم سيل ىذملابوكاتشالو

 ةرصفلا ةارئلاو ةمايشضلا موي هينيع ئيءارود نامالا

 سيو بور ئلاىلا لاو للا نيبام ىشمعل اورابرلا لوا ىا
 أبلاع هب هيوزرلل اصلا شطع نع ةيانكيَضْسلا

 ارما مدمب هيلع. ملإونع ءارجلا كلذي لباقملا 5

 ده ايصوصخ نم نار كاوسلاب هبلجو ّن ىلا
 هسا عب صا ىرهاوفا ئولكو ثوم وما ةئمألا

 دسو:لاو لا دعب نس ةنعللا ىف ءاسملاو كسملا مير نم



 ككاو رزلاىلا ليللا تصن نم حابصلاو ليلا صن ىلا
 موصلا نيعرن ميم دعب ريغتلا نا كل دب هصاصنما
 نولذلا ةلازا ُماسلل كي هلِش جال بيل
 ديهشلا وكيك كو ةنشض عيصاو ةذزحك عع وا كاوسب
 هجبرا همور وهز لبق هسه ئع ةداررتما مد ةلازا
 كيفنابرال ديهشلا هد ةلازا علا ىلع مجعو كسملا جد
 هنارا زب عع ءاصلا كوسول ع نمو سلا ىفع ةزيضف
 اوز) لف موصلا نمرمامسلا ضحي ول و كل ذل هبلع مص
 ١ هتبلإو مانوا عتكايس از لاو للا دعب اول و هذبخ كا
 |! هيف موصلإس ين منميإل أل هموال'ىعاسيا و

 " ةفييح ىلادنع كايتسالازوجوانضولو هل ةلازا
  ديبزتلامر ةلاذا فدلجعر ابرلا عيمجو ةهر كلب كلامو
 ' مدو كسملا جير نمل ضف ا ئولخملا ناكألل تلق ناذ
 طه لعمسا ىف سهلوقل كسملا عب هيعرديب شما
 حولا ل ذب نم هلام وم كلسمم لا حر هيىعر نادرهّسلا
 5 ضر دابر و نرع ضر ناضمر ىوص ناب بيم

 ديبرمتسلا نإ. ةيازدككا ىض ىذ نم لصف نيبحل ا ىض ضو
 .٠ سالى م موصلاوإبرلايل خا د ايي ىف سائدا عمارررلخ
 ايرلو مع د تصل مرطجال و هبر ئببو دمملا يبى بلا
 ا الاف هيلعمما سوبا نا رس ىلا نعدرو
 | هالو رتوش عدي هبرجااناو ىل موصلا لجو عسا
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 ماصلإورانلا نم هيأدو ىا ةلص موصلاو ىلِمأ نهب سو

 صا غيثو هبر قلي نبع ةصرفو طف ئيع ةصرو ناد
 "الا ىد ويل تل الشر هك ث دع نم رولا غصال لضعلا
 نود نم جرعإ ةر ارطلاىلع ابرلوا نماكيع هرابعلا

 رثيلاوا نذ ل | نطاي ىلا هاملا لوصو نس ةيشحو هصوا
 لشلاهل أهي ىل نا عضاوملا هذه لسضي نا قسوه ىنعوا
 ناز اوجل ةمجاص ريع نم ماهحلا لوم د طاصلل عكيو نماكلا
 ها نود هب ىذاَب نملاذهو ىئرذالا لاق طمني
 المدرع ٌبح نساءاررضلا اننا ٌسحْنس رصاطؤوق و

 نال لسعلا ليج بنجلا ىفنبب هيؤت دو در اصلا بسام
 تمب نكي لأم نمؤوم لك توم رطخجب مالاسلا هيلع لس بج
 نع_ككا دوعن قاربطلا نحل تاناتملا هنع درطيذا بج
 بج رن له هسا لوسراي تلف تلا دعس كنب ةنومب
 اميقرذ ونس نا فاما ىنأ أض وّيب حدو نا بصا اهلا
 لبشلاتغالالضفالا نا6 ناو بحب موص عدو ليرح
 يا درج هكردي ناك سو هبلع مدا بصؤطملا نالرمملا
 تحس رو فات موو هدصب لتي هلا عامج زم بنج
 ١ مارال فشل ضكمؤضفو الكت ياسر مالكا
 . هرجذو هينا رص ١ هرمأب اء ومنكوأ فاد
 عض نرماو هب قامو 2 حبق س الا ناقا دقو
 تايالاردم هل راس تالا فقر اهلل ناد
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 اطول و هيا نس ئيعبس  فنعفشتي نارقلا لماحو
 22ه ةراب حاصل الجزلاك 2 فلي نم ئسدنعو

 نال كرتارتكبت د نارقلا لساخ نكمل
 / "اننا ةوعد و2 تسل ناضل ةطحرسع ءاجو
 ائرمولكن ا نأرقلا ةوودث لسفث ىف هاجام باي لاو
 ا نس هزم وكروصتو مولكلا جوه رلاهو مناىيس

 1 قلل دعوا مانرئارع ىلاهنو هنا اسر لضنكاب 43 الك

 ' لائدسو هيلع مرداىدص هربا ل وسر نا ىذم شا ىفو
 ١ للم مولكل!يئاس ىنعفاههو هناكبس ماا م ولكم

 . هلا هناىثكر ىر دجلا دعس ىلإ نعو هلع علام هسا

 ١ ىلاعو هناكبس برلا لوم لاذ سو هينع هباجت
 ) لطفا هتيطعا يل اسس نع ىوكذو نإرفلا هدعْشس نم
  ىلهابلا ةمامأ ىلا نعلم جود نيل اسلاىطعا ام

 و هيلع هرداى بص هدا ل ]وسر توس لاو هنع هدا ىذر

 أ هيا صال اميفش ةوبقلا موي ىف ا هناف ْنإَملا ورا لوقي
 ْ تلاواب علان هساىضر ةدساع نعم سو ىر اصلأؤر

 ور نمل للا مسو هيلع هدا فص هدا لوسر كاد
 عوامل ارق ىذل او ةررملا ماركا غلا عم هبي رهام
 ١ ىسومىلا نعاضيا ارث نارما هل ناس هيلعوصو هش

 ' هدير و صدد لوسر كاوكأك هنع مساىضر ىرعنسال |

 . اهجير ةجررألا لم نقلا اري ىلا نماوما لثم حسو
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 نزل لش ناقل رنا ىذلا نوما وشو بيطار معطو بيل

 لشسإملا , ضل ىذلا ئانملا لش وول اب رعطو اب حيدال

 لثكد أملا سال ال يذلا ئتامملارسورم ا, عطو بييط ا رحيد

 ازع ىذم تلا فو صايمعلو ججراهل سبل ةللفنحما

 هينكررأ ىبص هدا لوسير نأ امهنع لامن مينا ىّضر ساع

 ياك ضل نم نم يس هذوم ىف سيل ىذلا نا لاذ لسو
 صاورفي لصرلا نعى رولا ناهس ل دسو تزول

 ٍِ هدلع مسا فاض ىنلا نال نقلا سا لاو نوما أرقوا

 روم نكو ىلا هما موك قا هوس نم يريم دان
 :ءاىكيلاىور جرو هيبب ىداحملا نع أيبمو ماب

 كابءامنّملا أ روا اعوثرم صاعلا نباورمغ نا نغ ٌىرعص

 20000000 ىا هُوِرَشَن تسلف كسزسملا اذاو

 ةرارقناو كنامالاو هصزو هيسب ةيصحلل نع

 ةرر تاوفيرمظت لذ هتحباس نع كن عال هرعت مل كاك

 تلاقي ازا كيلع ةوجج دوعبث ه دئاوعو
 اةقامانول نا ةعرسب اري ناكل جرل ةدساع
 ا ىبا نع هرب ناوث ىلمأمع ىورو تكسالو

 ْن رمل اهتو الذ باسيل هلا ناو 'نإرملارقااعون م
 لاف هدو دج عوض هلطغل ظ شح نش يدور

 نود نارقلابىا هباموث عنا هلالاناقادق و هل عاورييع
 بالو لا صرحت نع سم وعد شو هب ىأ حضن ليرصا



 نجويتعمما نا لاد و هيلع ربا يصوبلا نأ هلع ههاوضر
 هين لاو نرطا هب عضو اماوقا بانككاا درر مثررىفاح
 دولا لج نبذ لبي نا نأرولا لمان ىعبتسإل نيداغلا
 ظ ههنايبعلادو ةهصن وهومعي نرا هل عبسي نككو دي نصت

 ظ هلجبإم نأ نارعل لسا ىعبسي هلع ىرا ىكر دوهسس نب ظ
 ةئاوطمساشلا دا هراينب موص ناو نوعان ساما ذا
 سال ١ذا هئاكبو نوصرفنسانلا اذا هنري لَ ناو
 لما بش نولاتحع سائل ا اذا هعولسجبو نوكوم
 ناهل وسال وانركسا لح اش زماكم نوكي نا نأرقلا
 . كراضلا ناو ادردمال و اعايصال و الذائءالو ا باج نوك
 ١ د دج تاجرد ىا ةرورضلا فوصمال انس تاب ىف
 ' فو بلقرظ نعاس دلاراد قاهودني ناكقلا تايآلا
 ظ لسور نم هردا درع نع لالا و ىذم لاو رواد ىلا

 ' ةنمل جرد ددع نا اضنا رحل ىفو اهذرمَت ةيارضا دنع كاف نايئرلا ف لرش تنك لتر و قفراو أرف١ نأرقلا صل لاقي لوما سو هيلع مرر فص ىلا نعصاعلا
 ' افا ةمايعلام وب ئراعلل لاَضيف نارَملا ىأ درعىلع
 ثلنع اكول هل لامي نأرَملا ئضم هىوعناك ناؤ قزاو
 " ىسَملا ديجماد بع نيرغرضعحول نعو ذلان دل ةدايز
 . لكك نول ىأ ردع ىلع دنهل جر دا عوثرم سابع نم نع
 " ةطعدسو ةّيآال امو فدألا ةّدس كلش ةبمر دي



 هبىزني ضرألاوواطسلا نيام اد قم نا رد لك نع هب

 مايا ةاسئومد ةتوفإ ىقو نكر فلا نوعبساب)ل نييلعيل
 ىدنا ىفوتسا نارقلا ميمجىوتسا نمىب اليا لآذ لايدو
 جردلا ىف هيقدر ناك هنمؤ رمز ق نمو جالا ىف ةنجل جرد
 هنا, نوككم لكن ارفلا أرق نمنا ديمي انهو كل ذر دؤ ىلع
 مومو لاول هتمرد ىف نوكيفايلملا ةصردلا ىف

 اولساعوثرم ره ىف نع ىذمرلا سعب دو درضذهو
 اهلانيال ةكلو ةصرد ىعا ةدك2229 ةليسولاىل هسأ

 نملا نا لاقي ناالاوهان ا نوكناومراودماو لصرالا

 ءاينبألا حردو ؛ايسب الرع نيس وهلا ىلا جردلا ددمب
 اينرلا ىف هضمب طم نم نااضيا ديف كلذ قوف
 ايبرلا ف طمص امر دقي الا ىقرال خزرملا ف هضعب و
 هقلخدي هناب ىلدولا سمّتسلا ذا ناورص | ظوصو
 دروامل هِِقاب طز درمل اى ارقد هضمب ايندلا ىف رف نم

 نبا ىور خزرمل ىف ن فلا نوب نينمثوملا دال وا نا
 ١ نموملا نآ نعلم لاك ىس ارم اديب لس نعابندلا ل
 هسا ثمب هىلعت ىل هيلع نآرفل نم موش درو و تام
 نر ْثعسي تح هذ هيلع قدام هن وظف يكن هيلا
 نعؤوملا ةيطع ند لط نمر يسب نا نسجل اولا ىورو
 اعرب لص مدا لوسد لاق لات يدر هيعس لإ
 مولع ككم هانا هرب طي نا لش تام م نرّملا ًارف نم



 5 نا لبلاد نتف علو 41 ارو ها قلو وم ىف
 ١ نارطلا وفي ذر نا هتظفصرا نمل فحمل تاما
 ١ قير مابعنإ ئعو هلما ع ةمايعلا موي مرا هّنعس ىح

 . هناركحو هيارقب عنف | صم عب نموحلا نا أمهنع
 / وك هتوم دعب موملا ىف فادعرلا يماني لكل
 أ تلاس لاف كلذ نع اتسسف ب ردم ةلئيدم ف
 < مها لمتشاانان :الفتشا أ تنك | ئلْعّشنامما
 | ]اة كيوب بل رضلا هانم ةدئم نبا يورو ىضف
 2. رطارو هبح مناوا ارث ترؤحلاو اعرواىلاص ناو
 بلا نيسح همولا ئاسح ب اًسانا١ 'ناو هند تلف

 | ةطخم بوركم باتكع جى د 00 عاملا بط
 كر زيف نمل أر قدوهيو طوطتحلا نم تار ام ناسحا
 ' .ىل ردلادعا كاّمْن ال تلق ةمايملا تائا كاّقث ىل
 لام تلد ناد انمضومىلا رت دع اف ارعش 7
 مس 1 نئعسابو هطرطعا م ن ُورميال ةنحج لها نا
 2 ]ف رومصلا ةءازق دمب ةارشلا نم دوكيكمىلع لوح
 امْنملا تاياد دعب ةلجلا تاهرد ن قلاش كدا

 ْ ةئاماةرئجلا اعوث م من ىلا نع هيمو دم نبا هاور
 ' امونمرالاو ءاعسلا ب يك نوبة جر د الك ثوبا د ةجر د
 اولا عوذ م ديعس ىلا نع ىل وب او دوم امالا اور

 | م ١ىفاومّتجأ ئيلاعلا نإ عع ةر رهام

 1 ب جت 0 كس بع 0 8 5 الانا
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 امهر د لكن عض فو ةئامرابككا هن اهذرعشلا يطل

 نبانع صنعحىلا ةياور ىلعاماو ٌقركر اخص تاجر د

 ليلقلاككذال ئلالا ةتلاىق ةلطاد ةئالاذ سابع

 بلا ور دضف ءاديرتلاب ةصاعةئاملا داو زكي
 1 ةمر,-ءامةدجلاف نااع .وثرع مرره ىلا نع ىرائهلاو ريح

 53 ئيتجردلا يبام هها لس ىف ديدصاماأ اما

 سيو درملا هول سف هسدا لاس ذ اذ نألاو ءأمصسلا نع
 هنبو نما دّيسع هذ وتو ةنج ا ىعأو انرتنل طش

 'ىىوث ءاىلحلا تاصرد سابع نبالالو ةنجار اناره

 ص ودلاو ةصردلا ئجبام ةصرد هام ءيسسب ئئس وما

 نيعبسؤ ةليغلا نوما نمْفُش نمل لءاصو 3 77

 ةيعلاو نانا ثرحلا نش ضتونا 2 هيلها نمادعاو

 نلطلاوورو هدب لها نم ئيعبس ىف نأ ملا لماع مِعَس

 نارا ةمحوتما ف نار اعوف ىم سابع نبا نع تر يباد
 دو اوما هظاشصآرقلا ةليجب دا ملا ليلا باصد او

 ليللاباىداب دنلاد هماكحاب نولماعل ا هترودت ىلع
 مار رف داس لس رش لرد رنا هلو نئيذلا

 دنكو طممف ارصدخأب ضمت لولو دو هريمألا وب فليدلا

 الخ امون نيم ةشماثلا ةزئض دنع هنع مق قس

 نرولانم هود اميحاصلا لصرل اكءاهط مر طعصرعلل

 كر هش لاصز و رجا وراجلو ىلع او لوص 2م 9



 ليد ار ص ىببلا دنغ تكلا هنع هسا ى ضر ةدي مب نع
 ةماصلا وه هجحاص ىلا نارملا نالومن هتصيضواسو

 نثر ه هل لوفد بحاصلالصر)اكسّملا دنع َىَنس نوع
 صار لاف كتاظا كبحاصانا لويد كيعاام لوم
 ءاتمسر ىلع وضودو هد لاو نا ىلا كلل تربرساو
 تارملااكدلو ذغابامرل كاف مانع انسكل نالوفُش ' يلالصا ام, اموال ندم هللادىكدرافولا
 دوفصفيوبرف زق ىزعو ةنهإل جرد ىفد عصا رضا كاد
 >ءنارلاولل يس اليت وا نافار دحّإرمم ما داع

 ل ةيوالاو هدكمانا هسفنب ملا ردو مله ىف
 ١ ملا مود ناكأ نا ٍثرحلا فو هّتر دق هبلا لصد امراعمل
 طنا نمو هبل صا نم ئيعبس ىف نداررقلا لصاح عيش
 نمل ضف ناك ن هل امله نا داو اصر دهرلو ىلع
 ىلا ع نم طقس ةدعأو ةممدو ةدس فلا ةدابع
 هتكرصإو فرطو ةدس فلا دانرج نم لضففا حول ىف
 هيرلاو نعوجي مسا ناد هدي, هوحئو هول ىل ىبصلا

 راطمأل ا ,طد لمي ور جل ادب ز لثم تناىولو بؤدذلا
 - ني هلرففتسورجتاوردحلاور اسالاقرور
 ا لكمردا هطمو ضرال ١ هصو حعىلاهل هسا هفلخ

  ىقرادفلا هيدرز ةنجلا فة زيدم فلا فرع
 . نلبس لكل عريس نفال تيب لك ىف تيب نيل داد لك
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 دبعنيرباج ىورو هار وص أر ف لكى لع قر بتسا نم سر
 ”و هيلع مدنا فصين لوسر نا عرس ئب نجلا دعو هدا

 كوقير وسلا كو ضي هما ناروحنان لاذ ليوبمج للا
 فلزلاّسع 4 اءاكذ هسفنب وأرق وأ نآرهلا هر و ىلعنم

 ةئرع م دا طعازعو ةرعىن هلا مسعر تعاو ةحج

 هل ناكو لبع |ىسادالو ام ةقر فاللا ٍمّسع ىتعاو

 تأسر شع هنعر و تتانسحر نع هدلا باتكت نص لكب
 .سمولا نككو فرصُملا لذا ال ىئاامار حب اي لبرج لاذ
 كرو ملا اسوم ن وكي م ةمموضو رم و ترص مالو

 هقراط ىو ضطاخحلا قربل اكامإرصلا ىلع ازاوو نامل
 مام زيكا ىلاغد هللا ةمإر كس لن ىتحا ردا نأرشلا
 و هيلع هدا ف صىبلانع بييجىلأ نب دب ىورو

 نعوامو كرات هربا فض نارلا طا زم لاق هنا

 سندا ياعم نع ىَورو نياك اناكولو بازملا هولا

 لاو سو هيظع مسا ىلص هدا لوسو نا هنعورل ىنم
 هوْضََداَِصْلا موياجات ءادلاو سببا هنو لمتو ْنّآعلا رف
 ىف ىراخي ا ىرواسرلا تومب ىف مّسلا وص نم ئيسحا

 نماعوقرم دوعس نبا نعركحاو ىذمّرلاو هخراد

 ةلسسحلاو ةلسح + ملف ىلامت ها باتكسافرحأض
 مالو فرم حلا نككو لب فرعا كوقا ال اهرلاّسما عسب



 هرقل نماماو در ار ط رنع لطع أر ذي نمث دو ضرح مجعد فرح
 | لاعذ تل نا ةثسح نو سمح ف دره ركب هذذ ا رلعوشو
 ركل نعو ةنسسسم ةئام فر حالك هلال وعاد ةدوصلا
 أ مانا ىف صو رزعمما تار لام لات هنا هيحر قولقسعلا
 ظ ديت لاف تيحصساف لارعدلا ضنا نع هلأسا نا توراذ
 ' لوألا رفا لات برايرش تق لاحتألالضذا نعؤلاس نا
 ظ دل لاّد برم نع وا برعم هلاسا نات درا نِإَملا ةوونث
 | تومزعواب ممم لاذ : تلق برعم رعوا اب مئلأس نا
 . لأ سنا دي رت لاَ ةرابرط ضلوا ةرايرطب هلاسا نا ثدرات
 أ ةرارطرعو ةرابرطب لاذ معد تلق ةدابرط يبو  ةرانرطب
 |! نا دبر لاَّمَف ة*هصريشوا ةالصب هلاسأ نا ت دراو
 | قصات برإبرعن كو ةودصرمبوا ةولصب لاس
 ١ ئراّيللابركابا اي ىر دنا ىلاع هسا لاَ مث ةداص يعد
 ش باوملابو تان قلطملا فروملاب لادال تلذ ىدنع
 ١ لازالت 3 ةدحاولا ةنس حلا كىردنا ةدسح نوزع
 ١ نلالا ال تلد دصاولا للعل اركىر د! لاَ م لطر فلا
 | ملا لادال تق دصاولا قلاللا ىىردتا اقوم قد
 | ئلالاّرإل كن دماولا مصر رد اك ىردنا لاد ندد
 ظ ايو دمارزبج زود حاول طارق كدكر دنا لاق طرف
 ١١ مالا قزءلابر تار هدع مدا ىوضر لبحر مجم امالا

| 
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 دم ل ىل نكطو مزز رطدو مرعب لاذ يعج و مزعب براب كفن
 هلهاشل نايشلاو كلا لثكحيظع ينذ نارقلا لما
 ىنوم ىلا نعد ءجبحصلا ئ مذ هب ىئثعلو هدي هل فس ادب
 لاو 2 هيلع مدداىبص ىلا نا هنعمدا ىّضر ىرعّسالا

 دشاوب) هديب روح سف ىزلاوث نإرملاا ماو دعاش ٠
 ام يدا ىضر رع نبا نعاضيل مرتد ايد قع ىف لبالا نساتلغت
 ماب حاصْلُس انالاق سو هيلع ساوصمسالوسر نإ
 تبل يلطا ناو بكس" اب ميعدهاعن ا ةقلمملا بالا لك
 اسك هلصايسوا ايسصن ابةضورلا ىف ىوونلا حرصو

 ١ اس ذرا لش ىتما بون ذ ىلع تضرع دوأد ىلإ ثيدَحل

 قااطزم . واد ول ١ ىررو ايس لحر أرستوا ةياوا ءر وس م

 للامن بودذلا مظعانم رغ انكافوثوم ةيلاملاىل
 هسأدبعنبا دلولانعو هاسي ىحدنع ماشمن نإرفلا
 راودبون زل ا ىلع صرع لاو - هيلعمساىيص ىئسلا نا

 سيح ىِلط نعو هكراو نأمل لماع نم ملظ اًاشايب
 هيننراخو نارقلا وات نم لاَ سو هبطع مسا فص وبيلا نا
 ةمايعلامويواصو ةصرد ةرالككب هل طحر ذعرعنم
 ىاص ىلا نع ةدابغ نب دريعس نعَو اموصخ امو دحب

 لبو عمد إل يسد نإ فل أرق نسا و سو هيلع هسا

 و أقم هبصي بزبرلا هيي صر نإرتلا ينام



0 

 ' ومس دز نب نسحلا ئعو نارفل نايس نممطظعا
 أ ةنسلاؤ ةزؤل رق نم لوني هنع هسأىضر ةطسحالا
 ١ ضعؤسو هيلع هدى فص ويلا نال هطص ىدا دود لين ع
 ' هنهل ام هنا لج نبا ذاعم نعو نيت ةنسلكىف
 نال ايدلا غءايزلاوع مثول اكراسو معا صوزبلا نا
 تس نعملاو ووس موت 2 حاسم !لمولاو ملاطاف هوع

 . نيل ناريسلا اميز ٌقزلاو كوعفملل :انبلاب يما فيمصلابانزكذيا تيل لود نا عكي هين هضإقدال
 لارهارزع هّنرحي هدا لشن نيوه لب ىسانلا لمت نم
 7 دكر هنا هانمف فِيعحتل اباماو هتاع مو ريرك
 ْ 0 ولست لاغمل ومكوو هيلا تفل

 ١" نيحيحملا ىف ابرطقسا كوّصنوا بازعلا ىف مهكرت
 1 0 نع

 " ىفركدارول هسا همحد لامثرىهسملا ف م الِصر
 ئويصضا ىو انيسا تنك اور ىف ارتطقسا 0
 ظ كرسلاو لاك هنع مرد ىر دوهسسم نبا هسأررع نع اصدا

 لس! زكوأ نكت شن كرمال قن ال سو هيك مد اص هسا
 تسلب نلّملا ةخر دع اجو بسلا ديدّستب ىندوه
 ١ نعوم انسلاب بليل هاوراخ ناشنالا ةوعد دوت
 لسوء يعورلا ص ىبلا نا هع هدل ى نمر شللاس نب ىشا
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 رت اهجس ةوعر ةَوْخكد دع نآرقلا بماصلنا لاو
 لي ىفحا رف ىلا هشسن ملا رذصا نير اطاب | غاناول ةنهلف
 هكفاهر اى نملك ًاموار,لطتس هتادارطاد ى والا لاو 3 هر

 طن سو هروصطم بطلع ه صرع ةرسو عوغ لولفل بارطلا
 منو هبلعهدلىص ىلا نا ىبرعمرلا ضر ىلع ب نيسحل نعو
 7 أم نرعاكب هلو أبومو ةالصلاف نارقلاةرق نم لاو
 رمؤكب هل هسلا بتكعاذ ةولصلاىف نال رق نمو ةنسح
 ماعد هلف ةولصلا غو نقلا أرق نمو ةدسص يسم
 رص برس وهو هسا باسكن م ئش ىلا عججسا نمو تاسحرشع
 هى نحن أملا لق نمو ةةسح فرص لكن هل هداك
 ةلجوم اماو | يماما ةباحتسم ةوعد هدبادنعمل تناك
 نول كنعد »ألا ديىح نع هرانسأب ىرابلا قورر
 دلعي ارز ىغنو كلم نملألا ةمدرا هئاعد ىلع نَا ىدم
 قواعرلا عبذاو ةعماجل ناوعرلار اتحينإ نقلا متخ
 نئيف لا حول ص ىف كلل د نيك ناو ةىرطارومإل اما وعدي
 دبعوبا م ىور مشروما هال هش اسو مراطلس حلصو
 _ ىضر كراش هما دع ان ١ هدانساب ىدولاسنيلا هنن
 نول ىينيؤرلا هااعد نيزك« نإرملاخا ذا ناكهنع هدا
 ليللالواىفوإ اولا لواىنَدل “تلون دوك نا بكساو
 م صاوو ىلإ ئدعس يأ نعو لضفارادرلا لواد
 ةلولطاءيلع ثلص اراب نقلا ىتخنم لاو هنا هع هسا



0 1 0 

 ٠ كرا نبا هسادبعلاداراب) نإرولا تح فوبحس ضلسلا '
  1لوا ءاتْشاقورانزلا لوا شيصلا ىف محيا ْن وحساوباك '

 دعو ىراغلل بححسنو رئكمرطح ةودصلا ن وكت حل يللا |
 بزعل ٌرلس ةمكر ىئوا عصلا ةدس ئعكر ىف هقينا |

 بختي مرد الملل لوا ئفوارابرلا لوا ىف ةؤلصلا جراح
 ةنيائدض ماسصلا نع ءراشملا زن مون ىلال امل موي مايص
 ا د والدا مود يزتسا عياد

 ند مكامن م روضم درك ىكسبتو الج اعاصنكي |
 كرما حسو هيلع هدا ىصمعا لوسرانا نيحيحملا ١"
 فرو نييطسملا ةوعور نحل نرررئسبل ديعلا مون جورتحلا .
 هلا اىرتع هدا ىطر سابع نبا نع دوأ د ىلا نباد ىزادلا ٠
 اًمْنِعْنادارا ناو اصر بارع الصر لمع ناك - ٍْ

 هلعيرلا ىضر كلام ني ىش ا ناكو يلا دهشين سابع نإ '
 "نة بلا نا كوقي ناكواعدو زها عيج نار فلا مادا

 ىفاهنهداىطر فلسلا ناو هضتةارقلا ةئاعدتع "
  1مهن نامل هيد ن ىكامردو 0 ةوؤالمك تاداعمّرع

 نسما رمو نايل عوبس ف مزتكاو لاس ناع ف ىزمد
 ان ريزمو ٌتالد ىف مهنمو عبراو مرمو ين ىرضو

 يا

 ٠ و

 و



 مينو ناهع نب نافعكة ليلو موي لكف مزمربتكو ئينلب
 3 ريغ ىهش اشلاو تايد طه دمعسو ىراذلا .

 7 ًاهتخنام ىطعب ضو نلت مزبو نيمخنليللاو مولا

 ماضبإ هني ذاكز مرتو رانا قاعبراد لكلا اعبرا
 ضر قءاشملا نزرع وب اوناكو ءاشعلاو ب عملا نيب
 ىرادلا ِمَعو نافع نب ناوئع ناكو لما هر صحي نأىلا

 نارا ةعكر ف نارقلإ ها دمعسو
 خيثلب هلرمرظي ناكنفف صاضتنألا فولتملاب نلت كلذ
 هشمل لصحيامردق ىلعر ص فيلد رامبو ئئاطل ركملا

 برنو نم ةعاجوكمذو هؤرفدام مهيث لاك

 طرحت نب هدلا دبغ نع اشرح كلذ غل دبو ةليلو
 هيلع هدأ ىاص ههنا لوسر لاا امرزعهها نر صاعلا نب

 2 هاور ثالن نموا ىف نقلا ارفنم هقفيال سو

 ه لا نم مارد ََى 7 ىْدرِمْرمْلاو دواد

 5 ةلحوط ةنمزا قالا هر لس |مرغي الو هيب دت

 لا مايا ةشودل نمل فا ىف هت ان مرخولا ابهر كيع مزح
 ةةامل لازما ىلاو هنأرقمرخ ءابلاا مدع نم مر

 اهرضناو مرضا مخي نا اهان دا بتم تالذ نقلا
 لا ضل شا قم مأيإ ةثدتىف

 37 0 رزوابو بكسل مو و 0
 كلذ ةموادمىلع دين مايا ذ ةتولز نم لكا ىف ن



 ليلو زاير رتك هل ضافلا تإنوألا اا

 كك ةدضافلا نكمألاوردقلا ةليل اروي بلطن ىلا
 نإعلا سا ردرانكالا بحسفا.دهأ ريغ نايدض دب 7 ٠

 عوبسال اف هين ىؤبليو ناكملاو نامزلل 8
 ظ / نيا ءاوراطرسيزجلا ةزيل متخحو ةىرخل ةلابل خيا

 2 امةدع هدا ىضر نامع نب ناىعنا هدوار 8

 قص تقف رزمة ليل هيخيو ةمدلإ ةليلذآرفلا

 مهل مصل هزتحاو هحقسنو ناقل راهو ام
 | مس نإةللرانغ ن | هلا ئرامل سو
 , الواذيتسوةلشلا الق شس ةرارط ضوهو
 ظ .لمسلا ولّس زوسلا ل واو هلت ناب هل تشو
 وددت ممفرذلا نعصلا لظن نع قد نائسو
 ظ الو يطع نحو ص زرق نانو
 ا اكسع ناازكو وى اسلاوا كماو عوشألا هلىشو

 ااضفشدوبلالوقلقذاو اضرععرو باتت
  دضت ىاىتدإل نمدلنبو دوس ”هد جس ما حكو
 ١ هجان اانرلادادعال رضا زعل قاض ناس نائبو
 لعل :و كعكع كر و ىشسلا مولك ترن جو

 ١ لكلا تيل درما وحل ظن ويشاو ىرن موك
 . الا نمىدب ني انامل ؟ هب انما سنو
 ظ الفلا دجخ ادا ناونحألا "هاو سنو
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 لملاو فيلا نعم ليلا مالا باد

 تفك سيدال راسل بلحج همزوخبالو

 ُكرافل باددلا نم هلمف يف ام ناس ,ىلصن لوقاو

 كزشلا قحصلا مارتم ناسي فو هعمتسنو نارقلا

 ىاعت هس هت زهق اصلخم نوكسنا نإرلا ئرافل ني
 تاسؤيعاب# اا ىماش . هلل هسافن ىف يضحتسيذاو

 هناعسمدان انو ا نكمل ناف هإ 9 هناكلاهوعأ مخ

 نصا مراودمعمل الاسامي ا لاو هام لاو و

 0 ون كل ذب رصتقي الو نيدلاهل
 نرفاولع عاطنر ارا ةهامووا ةسإ روا لام نمابندلا
 2 ىحمواهيلاوسالا هوصو فصوا ساننادنق ا

 اسرع هتؤن ايدل ا ثرعدي سي ناكنم ىناهن لأد كلذ

 دي سس ناكنم ىلا لاق و بيصن نم ةرخألا ىف هلامو

 ظ نسا قو دب نوم اشناسايف هلانلجم ةلجاعلا
 أم امالكلا او تاينلاب داعغال | اغا لس وةيلعهسا

 "1 ركش هل وسرو هسدا ىلا هن ٠ ه تاكنف ىون

 3 ماد بربهيأيند ىلا هنت تاك نمو هلوسرو هنا
 اهيرعو ناؤصبفلاو هاآور هملارصاهامىلا هتك

 انور ات ن 31 انكر أقل ىيشيو باطني نيرع دع

 بهما عضو ةيفص نش صح اعضوم هداه ىا
 حتوم زمام ثدحلافو ةعسر ةزول ىلع هيلع نوقوم



 ” ةعاسلاىف قم نيحبس دكونملا هروزعالا نآملا قيلت
 ١ بحتس اذ لو اغيرشايلظن هنوك ع نئسل مضوملاب دلملاو

 ' ةفالقلل اعماحهنوككد حسا ى لا املعلا نم ةعامج
 ا . ا ىرطا ةزيضح هد ئرافلا لصعتد ةعقبلا فرشو

 ٍ ' لوسر لاّة لاك هنع هسا ىضر ةريرعه ىلا نم نعو فاكتعالا

 ١" ةبوكْموملا هيأ نع سن نمط سو هيلع هدأ صدا
 رعسلزمو ةرخألا | بركس د ب اوت نر افي

 ظ | نوع ههاو ةرخألاو اييدلا ىف هيلع هنا يسرسمم ىلع
 سو ملا هيطا نوع درعلاا ما دام نوحبو درملا ٠

 ظ نلقي لهم يساهم هيفي نم اطرط داس
 ١١ هساب | ثولْس هدا توسب نم تعب ىف وذ موحإ امو

 ١ ةدبكسلامرلع كرد الامرات هنوسرا دينو ىلا
 ١ نكثمسا ككل عهنضحو ةونرلا مهيشعو
 ١ نطل وعارعام ناك م صوم ىا ىف ةارقلا دوت وجو هدلع
 دودتى هو ىلا ديب فو ماا ارعهاو كف فلتضأو

 فاهناومزتكا اوئمشلا اذلماهزاوبحعصألاو

 مككت هو بهز أذ ايرجاص هت ملامقب طلا
 . طله ةذاح ساعلل ة دل و متم حا صرلا
 ١ دوجسلاو عولا ةلاحإؤف ةَلَملاوكتووتونلا لا
 ْ 7 اوس ةالصلا لاوصا سارعو رسل

 أ'داةم رار 0 ا
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 ةلام ىو الذل وفعروعقلا ةلام وكت مامألا ةّلرف مي
 ةيطختا لاح و نارقلا هيلع جتسا | نا كو س اعلا

 نكتال و بحس ل يحسب مل نل وكتكي وارحم بزل هسطتحلا
 7 م ذاككذا ئر فلل بت دوتعملا ىلع ئاولعلا ىف
 عا مجررش م,لعو سو ةيقلا مطفي نا موثىعيمو
 كيا

 لفل ايررملا داران 8 ةداسإل ايدها ءقك انا هيلعؤمو

 ولا لاع هو وللا ءامجاو ةداهشلل ١ فنأتس هدر

 رى وال و ظفللإب دولا ب صور هاظل او شيحض ا هو
 2 اذالإ بعسو ةووكلاب هلاختشال ىراكل ىلع مولسلا

 ىف نايك ذكو هه دول لوقي نا ةَأَّملا لاهل سطع
 كاتو ةوصلا نع !ىقدوهو مغ رسطعا داو ةالصلا

 اذا هل بكسو هسا كمحرس هل لوضيف هتمتم مسدد
 نادالاطاهلا ىف ةعباتمم هبيجيو ةرقلا عطقس نا نذوملا
 ةوارقلا ل ضل ا هيت هتلّدىلا دونم ةماكألا انكم
 ليللا و ايردضف اذ اه ىامارو ةالصل اف ناككم
 هل هملاو لوألا نم ضد ا هنمربُمألا فضضللاو
 الصرعب ارلضف اقرابزلا ةزقاماو ةبوسحم ءاشصلاو

 ر, تداو تافوألا نم تقوغابل ةه)كالو يبصلا
 اننالنبو هظرع وهو ىالاو نيشالاو ةمدجلا مالا
 هج ىذ نم لوأل شعلاو ناضمر نمط الاسشعلا



 ةراوط ع شو سن نا ىراقلل تشو ناطمرروبرشلا نمو

 , مره ضئاحلاو ضجلاماو در ىللاكرمرلظ هن اب موكا نما ةضاحسملاو نييلسملا عاجز اجاندحم لق ناذ
 9 زوجيو ارملفاوا ةيا تاىراوس نإرفلا ةلَق امرذع

 . اهل زوجيو هب ظفلت نع نم اعرب ولق ىلع نإ رملا ءارما
 ١ اك سرع نم ىلقلا ىلع هر | ماو يرحل ىف لصبلا
 ] ىو لدلاوربشلا نا ومىلعنوملسملا عجإو ىلا

 ' كلذزعو لسو هررع هساىاص هما لوسر ىنع ةدلبضلاو
 هبصلل :ءالأ وقل نا اعررل ذوو ضلاحلاو بنج راك الا نم
 ١ بوكر رنعو نومحار هيلاالاو هسا ناّملادصتروب
 دلعو عقم هل انكمواذه در عع ئذلا ناعجس ةبادلا
 ااقو ةنحةرمالافو ةنحابدلا ىف اننا ار هاعدلا
 ذو ةرقب ب اتككانم ننال امرلوق ذكورانلا باذع
 ' اينزازا ةطلاو غيل اكهتوودت تكشام ةأرق اهون
  دفقاذاو كح عمم او هها نمالاكت هشسلا صودا
 2 ةوصلاو ةلاعلا اعل حابنو أع والا ضاحلاوا بجلا

 . هددعسل و صيلومل ءككوسلاب هاوزمطم نادل ىسو
 لضاناو نقلا قط ركساوف ١ناذ مهاودااوبشؤسو

 ْ هفسولجلاهل مك دا ركن اك ريوس ناك ا عغوا
 ةةلوكدلاعةًأرقلل سديججترا هل يشد ىلصي نالت
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 هزهلا هبت را ل ل اة

 ةيكد خزي ايس ناكاوس هسراحاو وجو
 قدا اهحصموا اماقافولو هس هساراوطمراتوو

 رجآل هلو اج لإ وحلا نيكل دريجلعرا هل
 ضالاو تمس تاتا نا ىلاهن لاق لوألا نود نكلو

 كدا بارلآلا ىلوال تايالر اهيلاو ليلا و هلدخأو
 اىفو مههونجإعوا دومدو مايف هلدا نوركتي
 ..هلدا لوسر ناكتلاق اهلعماد اير هّششاعنع

 تآرغلا . نطلق احاناد ىرج غ نكياجو هيلع
 اًضياةلاعزعو ير هلرو نآرفلا ارش ةيادر كو
 ةرصط خلا و ىنزح أ رفالل ىلا تلاق اهينع هزدا ىضر

 الوأ ديعتسي ةءارقلاف ؟يرشلادار ارااذإو ىررسوع
 مىجحجرلا ناطيرتلا سهدباب ذوعأ لوَعيش والا لواىا
 دمد نوعي قلسلا نصا لادو ءارلعلاروهمجملاة انك

 هلداب ئتساف نارَقلا تارقا نان ىلاعت هلوغل ة ءارقلا
 تيرا ذيول لاا مججرل ناطر لن

 - اه هازئكذ اكذوعتلا ةنشورتا ١

 ميلعلا ميمسلا هدداب نوعا نولوقي ناسا
 ذوعتلا سيو لوألا ايحألاو ا
 0 الع هلم با 1

 وربك ىف هب ىلا هكر ناف طفيف دألا



 . هيويبر جالوعةنانلل ةلصنخللوألاةريكلاذ
 | 2.1 كلان , . اليت لاناهد رعنم ملا نكت
 تير نارتلا للرد لاقاعد دع نب لس 35
 ظ ىلص هيدا لوسر ةدارف اهيعهتداىضر ةملس مأ تعدو

 00 0 ذمملا رهادوبا '  ه اوراؤرح افرح ةررضم تاكتلاقنوس نال
 حبزازرحنا هيو دتو قاساار ىذد 0

 - هيبعو حمو ضفا ليتل فرح باطل هنن تاي
 | لشن رثكل ةاززنيوضفا لئرل ليلغلا ةداصت
 ب وس مان آل لاق اههتمع هدد ىضر سابع ن نعت
 | دحهاج نعبر هلكدارقلا انثانا نيو بحل اهلك
 |  هرقيلا ةدلصلا قاهرحا او نجر نك
 ' اهيكرراهسز داعرحر ةؤماألا و ناسكلاد
 ١ ميتلا نبلاذ ةءارفلا ةزيكة لضم ىلا مق بحذر | لضئا'هرحو ةرقبلا اردىزلا لاقت: وس امكيواجو
 ارمدق مهر اريرتلا و قشزملا :باو نأ باوصلاو
 ةرحوح ى رض نك د دعزتكا ةدارعلا ةَركب اولد
 ةروسلا لواذ دكر انبب قدصت نكوواثلاو ةميظع
 مسد ناز ع طفاجب نا هل سنا نلمس ىلع

 حج جدي رج < سعت



 مامحلاب هروسلاوأ حل م2 ةدارق انفي ناكجإ م١ ذاف

 ةةرغلا تاهولذ نارقلا معمل اهي ناككيهي لخلا ذاو
 تطير ىلا ءازجلالاو و ؟«ابسأل اكىعح اهيلع ةفظو غ
 فئولا نم يمس لذ زرصسلاى كريدافاقوا اهيلع

 نكن هئاهتا,ىيتقلا معلا لمار" 0
 ما ىوؤلاك ل كل د ىلع هم ةاارب قموسأد عام قر

 نان سو اهّيغاتاو ةَوّمَدلا هزهم هائلا انك
 ضكت كارد ع فيذلأ فصلا اظن نعمارفب

 لاو ن نارصلا نورين لذا ىلاش لاق هئاعم

 ركذيلو هللا اهربدبل ككراس كيلا هانز بانبكلاهت
 ودمع هدا ناو هر !لاقسالل الل اولوا
 نضل: لخير سرداب نأّملا هوا ءاشما 00

 نيحلاصلاةلاجور ىيسلا دنع ؟يضتلاو لب او لللل

 كو كلزي هامسن“لداو 7
 لضم حلا ف ة ملا هنع هدايه قينملا ظ
 دل ةداص فرعا نال باقر نع ءءاضلا نع

 لا ةدابعلا نس سر هيلع هد ىلص هاوقل
 شنلإو نيرلاو !ىكارظنلاو ةبعكلا ىلارقلاو ىعملا
 9 لاعلا هحو قرظنلاو اياغل طخ ضو مرعز ىف

 تارّملا و ارو لضتمعيع هنداىضر اصلا
 لصعت ك5 بلرهط ناي رهاظ هدم نب دعارظن



 نمل وارد نمةياد سو ةلدانلا ىلع ةورلا
 قو تانسحانرلا ق اس لكذ دع هل تكي نتاع

 فداك هل ناك ةراهطرتوع نأ 2 3 ةباور
 ١ ناك ه الصرع ةراهطىلع أزف ند تانسجر شع

 ”اءانةلصلاو ىازف نبد ةنح يبوس نرحلك ظ
 ىف هاو نواضيا ةنح ذدح نوسمح فرح]كرل ناك
 ظ ةرارعلاو ةنسح هلام فرحك هل ناكائاذ لصلا

 ٠ ئاننلارج جلوك مكانه نئضفا حملا
 نب ثزعملا ف رد نم اوجرم كل امني سنانعو
 ظ ا رو امام تف ادع
 | مارا نم هياور لو نيعملا | ى ارقملف هَل سو هلدا
 ١ يورواسلاف مادام هرصس عياضعملا خرمللا
 ١ هنليكإ اوجواكس سو هيلع هيدا ىبسمئتلا نا

 ' يورو نعملاو ظل عماف 5 هللا هلل ربح
 | مو هدعمرداوسوسلاىلا كنس كر نأ ققيعلا
 ' تورو نآرَملا ةءارجت كيلعل اعف هَعلَح ف امجلا
 2 لافته 00 نا هيو ررم نبأ
 نا ءايحألا ف ىلازلعلا ند ن ةدارغ كيلع
 نوعي !زداهسميع هلدا ىعر ةلد ةراىصلا نم ابك
 / هيد اوفس مر موب م تعا
 ١ اظرا بو لان ع د« بلص انا عصالاو
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 كير ناكاذ صاختسألا فال خاب ناتي نعمل اذ

 بلق سنع هامش بلور مل نع ة ءارتلا ىف هردت
 ىف هلو امد نسوا اههيذ هردت ىو ؟هءاسد نمو لضما

 بلاط ىلا ننىبعلاة لضفاهنف هتءارق رقث يصل
 قالو اهم هزضإل ةدابع جرينحال هنع هزدا ىضر

 هيلع هدو صوطصلا نأ ىورو اهيجربشال ةدارت ٠
 نيرثسع اهد دز محل نجر هللامس أرث ميسو
 دنع هلدأىدر رز يف |نعو اهئاعم ىق هريدش ءرم

 هايل اان سوهيِلَع هلداواصدلا لوس :ماق لات
 مهين رب تب لمن نوحو ميلا ١

 مبكحازرملا - ايضا كو كرابع

 فلس نم نتعاجتابروو ةجام نئاو قاسنلا هأون

 بسلا ىلا !موددر مد ادردتي ةرحاو يآ نولتي
 هيآلا 2 نك هنا ةنعهتا ىصر 0 7

 نا يتلا اوجرتحا نيزلا بح ما
 ه دامع لك هيلا تاهلاصلا اول

 اهيعلامن هلداكمر» امس ىلع تلخر لاق ةرملات
 تفِقوف مومسل باز دع اناووو انيلع هردا نث ارقتيجو
 ىلع كلذ طن اعدتر اه دبع) كم اهرنع
 قو تمحر منىتجاح تضمن قوسلاىلاتبهذذ

 هنع هل يضر دوعسم نبأ ددرو ىكدتو اه دفن



 ظ تيحتاو راو نيدعسر درر الع و در م
 ٠ ا رك كير كرعام اضن 2هرد هنألا 222 هلداولا هش

 ] | 9 نلا نمل مزرذنيمعل الا ذا كالا ناكف
 ١ 00 3ك اهر در لاظهيتعنو
 ظ 1 4 0 نعىرررةءاقلا لاح فلسلا
 ١ ل مهما هنع هدا در ىدانلا فدان
 | 0 فره اذاف مابا نإ حارمف
 | المكمل ج نمد تنكس لاق اسعمرخيريسعمو
 | هلعوربا ىلص هلوقل نسح توصو ارضي ناب نسي
 ٍ ,داساطدو واد دوبأ هآون مصاوصاب نارملااوييز مسيو

 ١| تارا نكيلوا نئالزغدوأ دى انسؤر ارجريعي
 7 اطلس هال اذ توصل سح نك ل اذا
 « خبال ترحب «ئداإلا ناو ةاعباربولو طبطمر ع نم
 مل ا ,توملا اذ نارعل لح نع
 3 01 كار نع جرح ناد سمدلا: ارجاو لقلاةنرف
 ) لاك نلف مري هيلع مرح هافحأو ا اذ نأ
 ظ اهاعار نئعباغلا نال ماندألا ناعارم ةمك

 ١ دصر ا نم دعما ارآلا 21 اراه نوئلع
 ا اماو هصّفنضو ١ فرحةرابز دروع مالا تعحا

 )' لل هاو نارملا نعي ل نمانم سبل نيخيتلا
 ١ | املا هّيوصنس م نم ةزماعلا اسبوع
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 مسسانسيل هانعموأ اذرحصقنيألو ارحب يال بح
 نصنألاى ءانغلا «!مدرتب 7 نارفلا مسن
 هعمرمتال ىغنارفلا دعي لنمانمرسل هانعم نأ

 هديعيو دعس <لخر نيح يميل ع ةررااص هلو فل ظ

 هنود ىنغالد همم ف الونختارقلا تركت
 نمو ىلا تيدجؤؤو ناازفلاب نعي نمانمرسلو .

 امم لضفا ايرلا نّيفوا ادحاناىارف ناقل وا
 ثب هددارعْنعو يعصر لظعر امل عزو صر تنْى وا
 تصحررأ امام نإرقلا رف نئلات ص اعلا نيو رع

 تارقلا أرث متو هيلا جبال هلا الا هيبنج نبا ةونملا
 ىععا امل ضئ يطع ىلاهتد ردا قدخن مارا نأىارذ

 تعب ؤرخال او انيدلا عضوي اهو دلط قاعول ةضورلا
 نمو امهر ىرعملا عضوي نأ ةصالخت اهي دي
 كاهن هلداىنجرلفغم ن.هلداربع نع ةرُث ل نب ةيواعم
 موب سو هيلع هزداىص هدا وسر تيأرلاق هنع
 هاد لوز ءاذى عي لا, ىسارفب نان بعدكم
 ىلامث هرداىر فزاع نيءارملا نمو راس كرا

 د ةيلعوررا ىلص هلدا لوب تعم-لاْ هنع
 بوص تعممام نوسزلاو نتملاب ءاسعلا ىف ام

 (ذلسال أجد اسمو ىراخولا هاون هلم نسحا



 ” ثدلخرا هرركم كازتلاف نازحألا له ىرانل اجب
 004 د 00 ديا تاكل وألا

 كفا ا الاخر لاذ اهلحيد وألا فدلخ

 مهجج ا كاسألاو نبحلا مج اركرلا ىف ىلإ

 هين 2ك متأأرا وركن ةذلصلاق اباد بلغل

 ا نم ةيبطلا ىف ةدارقلا بط نيدو تاز كناذ
 ْ 1 اج نيريعلاو نال ةراعكلذد توصلنا نسح

 | هلا اص هننالوس نت 0 ١

 ا يا هسا 5
 ١ كِللزا مادو !تنف ناشلاقعارتا

 ْ هيلع تارت ىربع سس همم نأ بخاى الاف :
 زا نكذ لالا هزه ىلا تح وحءاضلا ةوس
 00 ل وح ىلع كبانئجو ديه رمالكنماننج
 " ه انيعازاف هلاك علان نألا ١ كبحلاذ كيه
 | نوع ريجدانسأب ةرعيو ى ىرارلا كورد نائرزت

 ظ ىلإ لوي ناكمنا هنعيلاهد هدد ينيب باطخلنإ

 يمسأو هرنعإ رف انرازركذ هسا ىكر ) يرعسلا ىو

 ١ داو صوردا لوس تدحس اك مم نا ءاىلعلا

 | نسام تب نح ئراق رافت مد لس بلع

 | اتينا نعول هزه ىف كرافلل تسلا نآرغل نم



 ثأي ىف هن ءاذ نوكن أو هبسانبو سل حل ا!قلعنيام
 بيعزلاو اينرلا ىف دهزتلاو ظعاونا د اخرلاو فول
 نالخأل ا مرار لمأل رصف اا هاتلاو هخالاو

 تبوصيب أى ازلا هبرحتب نزحلا, ارمي نا نساذكو
 بلقلا هور ارنا كاز ناذ نيزلل ترص هش
 كازك كزنجا نزحلاب لزن نارقلا ناف <نسرلا نايرجو
 3 هببعدراىلص هلونل مذلسلا هيلع لربج ةلارغ
 فااردل او ىلعبولا ةياور ىفو نرحب كرت نآرقلان
 اع .وثارب يصح ا نب ذر نى نع قيهض دانساب ميول و

 «وسسحلا ئراقلا يا هل ىعشر نللاب نأمل ااؤرفا
 8 تورو ىلا لاذ كاسلاوا ءاكباو
 و هيلع هرد ىاص لات و اعوش > مصري, و نك
 "اإل الات اوكاسم اوك ل ناذا "ف نارشل ا اًوْرما

 اهدنعو ةءارقلا عمت سم و ىلا ىلانغلا دماحيو با

 ثايب نرحلا هيلث فرص عسي نا هإاصخ قيرطو
 دب رس 'ليجولاو دي ردت 'نسن أر تقل! تام ؤمأتت
 ثاف كلد ىف هريصْعْس سايس دوميعلاو قشانرلاو
 ىلع كاييلذ صاوخل طر اك اكبو بزح ءرضحب م
 باطخ نر عن كو كاصلا ظعا نضوزاذ كلذ دقع
 ًارقن ريصلا ةئاوللا ىلص هللا هنكيملاهد هلنا ضر
 هنو ترث بع هعوذ كلاس ىنحئكش فسوب روس



 000 ها

 . :اجرىنانعو نوفصلا» ارو ناو ءاكناوعم وح 3
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 دوهملا لوف ارث ناو نب بدوون ل

 اففخ نآرغا 281 امم وقم ىأ ىر اصملااذكو

 كانو ىلا هلت كاز نم هبوصىا نالطألا فلاب
 هنأ نويسشاىراصنلاتلاذو هددا نب ززع دوهنبلا

 هل مو وس درب سيدوعل كانوقا

 تارآلا ناو ريو نرلانخا!ولاذو ىلاعت

 دحتافلا نم دا دا اهينيوما ئراقلل ىتستم هس
 حكيراذبوأ ةدلصلا يف ناكءزوسنيمأ لوفي نا
 ةكم دنيمأو حافلا رخأ نيب نصفي نجسفو ازع
 ىلع نواصم هك كلو هدانا تا زا رمد ةغبطل

 ماكس !وباسو هيلعاول ص !ونما نيذلا اهيبايونا
 مو وزع هلا ىاصنبلاىلعاوابمو ىلصت#
 1 رم دو نيم اة طيممراطت هاو ل

 اننا اق بوس سزلاو نا 1

 هادو 0 ازاو ىا لقيلت

 8-2 لعب نع فيغض دانساب ى زها و دو دونا

 سلا ةيقاموسمشا الرخا رفا داو ةريره ىلا نع
 هاور دهسا كإ لقلت نول ايجي ناوفرداقب هكاذ
 هدعد تريح ىانأرتا روى د دق ب

 0 ى سارع نبا نعو هلداب تما دوسبؤي

 تهمنا سهم لدا ىضر هر يرعسال ينو ىف اهربز ظ



 هنا هنعهزداىضر باطخلان برع نعو ىلعألا يي
 نبانعو تارم دلت ىنعألا يفر اىجس اهو لوقي ناك
 ١ لشارساىبزخارارمن لصون هنعوردا كر دوعسم

 هر ركس وكن مةيتاعلا كل اساوا ةضاعلا ككأسا قا مهللا لوفد بازملانمرارعتملا نيلي سن نأ باز عررايربازاو هدضت نلاهدهددا لاسر نا ةمعح تمايرم انا اهيسواريو ذحج لىزلا هلد دجلا لاف
 تأ هعيز> نعرطرمد ار ناهظع تحيا ىلا فدو "سل وفيذ هزتىلاعذ ها هيَ ةيابساذإو كلذوحنتدا
 ظ عبكرب تلفف ملا تضاف هليل تاذملسو هلع هزدا  ىسصوبلا تلصق هنعملاهد هندى ضر ىلاعبلا

 جس عيب برت ةياترما ذا هل برتسم اهارقن نارع 1١ لا خاحارفف اناا نا ءاهب عب تاغ ىضم مخ عكر اهبوصي تلف ىضن# ةيألا دنع
 ' ةمرفم دولا كل ذى ءاسنلا ةموس تناكو ةبحم ١ ف لست ذوعن ذوعتيرما ذاو لاس لاق سرا ذاد
 | نيرو ةزاعتسالاو لاؤسلا اذه يسد نارستلا ىلع
 ' هع اووتساذةاعد هنأ موعاملاو درشنملاو مامألل ١ صلات كلز سئسو باصألا نعّدكطن ىوؤلا ١ لاف ادعاجا وا الصلا ىف ن اككاوس ئراذ لكك



 8 ةفيحوب ”ىالارنعو ةكافلا ضعنيمأتلاك

 ١ سقم ناازمو اءذمو هك لب كلن بتم ال ىلاعت هيدا

 اجراخوا يملا ناكءاوسزئعملا بيرتوع

 انف سال ة/وس ىلوألا ةمكلا ارضولخايزع
 | ذ !صتسنو هرم ١ لوانم هكاؤلا دعب ةناتلا 2

 اذه لباد اردت فلا اهدعب ارقي نأ 5
 ىغملمك نر انكه لمج اغا ىنكمللا ترن نا

 0 دروامذالا هلع اف فاحي نا

 ةروس قوألا ةعكلا ق ارقد د ةمرج ا يصق ةداصل
 ةولصو ناضالا ىلع اله ةنانلا ثم ةرويسلا

 ةعاسلا تبّرَشا ةْياْنلا و ناك لوألا ىف ديعلا

 نورف امنا امينا ايت ىلوآلا ريفا ةنسيتعتو
 ىرألا رولات اعكرو دحا هرداوه لذ ةيناتلا فو
 نورث اكلا اهيا ايلف ةيئاثلا فدل

 نلازولدت نزوملاو دحا هيداوهلذ هتلالاقو

 فببرْلا ضلاخيوا ىلوأل اىلتال ق,ىسارمف ةالاولا
 كلر تاجوقو ناعالم قوس مق"

 هلداىدر تاطخملا نيرك رف دو و ةربكت اياد ل

 ةناثلا ىو فيركلاب ب مصلا نثئرألا ةمكلا ىف هنع
 نمملا برن ةفلاك ةعامج ةركرت و فسوب ة/وس

 ارينا موك ناكمنا نسل نعدو ادىلانبا ىورق



 لا

| 

 ْ يعمل هرانسإب بو نمل هفيلان ىلعالا نقلا

 ظ ثأ سا اس دع نع
 بللاسيوكس كلا ذلاقف ابوكسم م نآرملا اري ان دلذ

 | اعلم ءونمم اهلواىلا اهرحا نمؤربوسلا ةبازداماو
 ] ١ ةكحلي 3 ون اجعل بو رح نعبر هذ هنأل اركانم

 2. قاىمملا .ارخأن نامل اميل اماو تايألاب ين
 ْ ١ لهص ن/كلز ناد بابل أذهب 5 نسحنمهلوا

 | قو ةروسلا طسو نم ؟رنبا اذا اًنهنتو مهيلعظ دل
 ظ هضودطررملا هلىثأ لوا نم ئردسبنأ اهردارعيع
 ْ طبترملا (كلعتأ ارنا لاكن نإو ضع
 | آاثاضولو ةودلم تاره م ئراقلا

 ا ىلع ةقلكلب هنكمأ ايطخو بيق نعيرطتانرحبو
 ا ؟رامحلل ايدل لصقلا بو نا هلفسإوا هريس

 ْ 0 نالاذ وك هجعهلد اىبص هنارسرلاب
 لرعا رعشة ةرجسا مرا ن

 ١" ترماو 00 دوصملاب مدان موأ نب سالت

 - هلداىحلصدي ارم درضم راف تيمم 6
 ةرهعسش ارما ناذ نأرملا العاب ناكلسو هيلع

 ظ 0 درادوبأ هاورهممانرععسو لوقت

 ْ كامن ردوغ ع اويجاو هنا ” 0 ضرس نحدد

 1 رجالا امعيلع قاذا اى بونيؤبال مسعف اه

 و
 1 : م 9
 ا

ْ 7 0 



 هنع هلداجمب تاثنبريز نعى ميحملا 3

 دج راذرطلاو اسر هلع هدد اىلص ىنلا ىلع رثلا
 ماسبو هلع هل اىاص هنا اضي انييعملاف ثنو ٠
 6 يسب لدا فد
 سم ىعانهر هيبوجن اس هنعهلبا
 ل ةيىعلا ب 1 أولا انه ى هنم

 2 91نعماجو بوحولا مدعيولعيأ هيا

 دارلان التوراة سل 0 9
 هدسب ىلا هدا لاف امك ذاك درج كرم

 ب دنىف ئرافلالثبعا انوزاكا وفك بلال
 هرىجسلا ب هاويج عجض : ةواللادوع“
 بدئ هنأ نمعلاو 0 3في

 لاف دس ل ما ثرافلار يع .ناكففحي
 نود نككئراغلادجم 1 ذا غكسللا دونا 1

 اجاخواٌوصلا ىف ئرافلا ناكباوسو م 2
 كاكا يسال ا
 ضع فخار اانكانرجراارطسا
 بت قالا نم عاشو 0

 هدلذع نمو نونحك عني مل ناو ناركمو ملانو هاسد

 - ذ ارفايدوكت بحزم هنوارف تجركرض وكرم موحد
 ةدملالواهوحبو ةررك وبطلا سولعامو ىرظبامبذ



 مدل دوج وكرر ضل ةيرعلارجنو ةزانجف
 ١ سسعيل سر دم ىدي نع هل ا ثول لحتسلو اهينيعيو رسم
 دصخن مل هنا لافيال و ةعورشس نهاد اهينآل اهاضم هل
 اهو ىلد دصت لب لوهنانال اهل دوت لد ةوداللا
 - مهسلاو سردلا اهل دج واوانعمرب بفم

 "20 داوم نائووت ْش اددع ناس ىف
 ' فاعألا ىف هرج ةرْشع عبرا اهي ارانزحلاذاه ددعامأ
 ١ ىو ىرمو يرن ألا ناىسو للا دعرلاو
 ةريمسلاحو لن ملاو لملاو ناقرفلا شو ناد
 ١ تاظنرذو كير مساباراو تفلضاءامسلاا داو مكلاو
 ا تتتاففزداولارك نبت زل عكا ذ
 ' كام اروسلانم ةميراو ىّمسيواو نرولتدوع
 . .تانماو يرو يردألابو لح دهر تاع
  افايفحانةرح نيوسبو لامو نايت#5
 ١ ئاعماي كير مسايإر او تفس اكد صن ةروسو
 | تافف ل ولاكن نزلا ىلعانبا كل كفن
 فاد دعرلا ىةرويوف ىلقاف كانو تادجس دعاه
 0 فانني لاروسفو

 ضفلا حالف فاسو تصل تعال فلاب نك
 . دوجسلا مازعنم/تسبلو تست اص ةرحساماو
 ٍإ كازجا يصرخ ة دج يعلي هنادكأ تم نما

8 
1 

9 0 
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 يت ا م
 طقسا هنككاضيارسع عدرا يعةقسلا لأيو
 5 اهيلعجوداص ةدجح كن لأو ا سةياثلا
 ىعش اداء هرحا ناّاو ر دا دلعيو حارعلا
 لوموعر راص ةرجس ندايز :رذعرض لاو
 باىبص !نمئز و رمل نحس ىلاو جير نيسابعلا ىلا
 ىعت اًنداكاهدحأ ناَأ هر املا
 نيس اءامسلا ا داو جلا طقس رشعدحا ايجربيسأو
 اماو هاندا أو ىعذ ”اتلاميدف لومهوارفاو

 درلا و اىهرخاو فارعألا ةرهس تارجسلا لك
 ثتولععبو نحناد لاصألاو و دؤلاب هلوف بقع
 اعوتضيو»ربزو ىرسا ىزلا ناجسو د نورمو ام

 ١ قرن قوألاد ايكوادج اورخ يمد 5
 ليصل اونعماو بالا اتمام لعمل هنا نا

 0 وهنرهد نر ناورملا و نوحاضنرككعل
 ل ليزت لادم سرعلا بر
 ءامسلاناداحخ اى او نوماسبال لصد
 فدلخالو ا قا 3 كاد تفل

 تلصف ىئفلاال مضار هيد



 | د.اىصاو يعد الا ىهزذ 00
 | هان ركئاموا هاحاضو ةفيمجودأو كوركو
 اهنا ىلا نورخا هذو نوماس فقعافلا
 نب هاكح نو دبعت مايامتكن اىلاعذ هلوُف بقع

 ةحووهر هنع هلداىّضر باطل كيرخ وكرذتم لا
 ا َْق د ك2 ىضاثلا باوصاض عم

 | باناراعك,ىخو ىلاعذ هلوت بقعراص ةرج كر
 ظ د ا رع اص ةدجس نا لاق نم

 ا ةدالصلا 2 جاما د لوس لات 2

  قصونلا نآل درعسلاول بحتسا ةدلصلا عراخ ١ 000 ن'تسل اهيا لات نم
 اهنأزتنأو هلسلا هبلعدواد يوب ىلعركتلار صم )0 اهيىوتد 01 رد هلع هل
 ( بسانوا لهاجوهو دك ناذ سال ةدلصلاف
 ا املاعناكنأم ورسلا نوي تك او هيالص لت

  اهيمىسج ام ةالملا ىف .از هنال لطم اهنارحمل
 ظ تأ ل يرد راج اتاك
 1 داصوو ةيلدعأ دحتر ةدلصلا العن

 ْ سا كفاه نئمدال نوما مارعلا نم اه دادس
 ١ رجس له هرظنا اذاوائاؤ هرظشرا هن قرانن ل



 لسع الرهظألا ناهيجو ءدوهسلل

 مْثساىف ةلئانلا ةدداص كك ةو دلتا دوم كح

 0 كالا ثيحلا نع ةراهيطلا

 وفعمر عة ساخن 0 2
 * ليصل 5 تهل ىلعو اباع
 رىسلأا أرنول 0 مرو هبدرستلا

 تينارلا لح امال (ضسو هل د لكبكاروهر

 ةوولنلا دوج م اقم ورا موقي ال د رضملا ف
 للاغ هدداهمجر ةفيلحو ل ان كجراّيشألا لاحق
 هذاصلا دوح خ ئبوي امكهبلا لا اماو

 دحاسلا 0 7 نرعملا ةعصي

 نو ناام اى ةذلصلا جراخ نوكنا اما ةرذلذلل
 ةو هلتلا ةرجّئ ون ةدلصلا جراخ ن اكن ان برش

 هل ىنسدو تالا لامعألا ١ |سارنجل اا يوحد
 هس دياعف ارق صلاكم ارحل كوز .ظفلتلا |
 نسداللو ةولصلا ةهمرك هعجرك ةسكلا ردح

 حت تبوج - مهرعل ما نمرسكل موق ناهل

 هبرديإ مثر عداردلب د دوما ىوسولل ادرك هف

 درو ةؤالصلا ةريسل هر ةرح اخو

 ماسك دوي ربع نم بو سلجم اربكم هسأر
 ىف انكروصسلا برا ىئارينا هل ىتسو ةدلصلا



 1 || ١ 1م هيلاميدح هبرب عطب ناب ةالصلا
 اىهجرعو هلعلا ةهيحول ١ ارجرشنبو هعباص مغير
 هيج ن عر يفرم جيو ىلصلاا اههفةاببو هكنم
 ةأسا ناك 0 ناكر هين نع هتيوقيد
 3 هسأر ىلع هيلو م دامي ىنخرا

 0” نكيطير ضرألا ن'هذناو هترص
 طعلر ع نماىتح هودلتلا دوى ةالصل اق ناك

 000 سلا نم عيرللو ىويرلار بكر
 مح 3 ادوح”ن ىلخب ةح

 اناث باصحالا رابط دج
 ظ بصسأا اذاذ / م انيس اريل بخس ااذارهسمإو

 ىف اخ اذ ةرجسلا هيب ازيورفزاجةدارفربطزم علم
 ظ اهارثول ام فدلخيدجس ةحئافلا ةءارززض ةالصلا

 ماضل نال رسنأ نوال هنانيرعسلاو «ىكلاذ

 . أر له كّتترجسرف 10
 ظ مالا ىلا دوعد ع ةودلتلا رس هنانال ما ةحافلا
 235 ىضولوزجؤبال ةودلملا درع نال ةحئافلا ارفِش

 - نسلالف اهيعوزمل ةحئافلا اس
 ا دوج ىف جرس لا بلس دوحسلا هل

 ١ 00 ةداصلا بوجسيف عيوام ةودلتا
 : -ى نلل ىرخو دح برقنع ىلعألا 3 نايس

2 



 هلدأ كلر انش هوقو هلوح مرصدو هوحبْئَسو ةروصو

 اهسجديزب ناب سفو ؛ ٠١ ملا دوج هلوفباس هلك
 كدنعوا اهلوحأو ارا ابرق كدنع ىف بكامهللا

 اهنابف اكىماهبشلاو ازد اهب ىعوضو ارخي
ىوونلا لاق خسعو هلع هلدأىنص رواد ك لديعنم

 

 رابتخا نا هيسفت ىف يرضلا ليعاملا ذاتسإل ارككو
 نأ ةودلملا دوتعسش عر ىف ىل امن هربا همجي ىعفالا

 يلو معلا ناكنا اير نايس نا لوقي

 بعدو نسحوحو اذح برعهد اذلا نعمل هو
 اوف ٍظيريام اهيعم وعر. و اهيلكر كال ١ هزه نسب عيتجينا

 لصح اهضعنوعرسشا ناو ةزدألاو انرلارثوما نم

 دوجعسال صح دلصا يدرس لولو مستلارصا
 جبس لوطبال نأ ؟امؤلل تو ةناصلادرصسك
 ليوطملا نوزيؤي مهما نيبوماملا لاس نسرلعن ا الا
 ؛اهتنارسدال اًةوولتلا روكي دخيل سداسلا هضلا

 م اهتم لق دحجناف اهيعسبوا اهات ىلا ةرسلا نب

 - دول ا طاوافاًّرقو لوحد هدعل ترن نحولو
 نأو رع دعسلاو هيل ارا نيبازرع ل صفتلا لطم
 ا افعمضميال و هنذو تاف لصفلا لاط

 عيش ثراغلا ناكأ ذو باورلا ضل اكىضفد ضو ٠



١ 
 اةاددسب مولا عهطم ناذ ةريهسا 0
 اكىوغلارانحاوهو دجم لبشر

0 0 0 0 : 
 اهيض ركنا تاقوالا الو ةيرهيجوا ةيرس تناك
 ” ناار هركو ا يعمر ول هلا

  اضواو جرا لاواع هجرس رج نبا لاف اطمف حسا ظ
 . كيوسوا ةرهس هل مهوركلا تاقوأل اف وا ةالصلا ىف
 / دحاطت دوج اردصّعب ةعملا عض ىلا. ىرماوا
 ٠ هيا فق رتالو مرح ابالاعن اكن هندلص تلطدو

 ظ اما يك اللا اههروسوا ةروسلا

 ١ يوجتل ار صا هلطب كعب لاق هنان ىلملل افذلخ
 ١ هلائامرتءلاو ةمح ص نمىلوألا ةمكرلا ىف ليزنت لايف
 | دلااهف ةره ةرابز نجوهيس ةالصلا نالرحن|

 ١ اهبذ ةالصلا نعرهيب تهوركلا تاقوألا نا اكببسل
 ْ ها امض بوس ار صوب ارش ةدارفلاف لالا

 | ةدحك اصل |طميعم ةهارككأ تاقواةق هراشخاب بسلا

 أ صورا ف رسل نتا ةدارف ةئباسلا ةنملأ نا
 ظ "تو ربا ةريعسلا هاد ضن كار علل
 ٠ مصر ولان ٍيرملا ةس بانا انهدصولا ناب هريعو ذعر 6

 ' طق دوعسلارصف ببرج نراهريع كلذو اهل دوج

 "001 انرح 00
 ا م



 حداخو ةدلصل ا جراخ طقف هرصتّؤي ل اهناو
 هندلذاهيس غراما ةداَمعَدَصَت هنأل هورتكأ تذولا
 دج / هيأ ةءارش هرك كلام "مال ارنعيو ةالصل اف
 5 تيرمجاوا ةيرس تاكو اوس ايدطم ةدلصلاى

 . د ةرهجشل نود ةيرسلا ىف هركة فيل ىلا مادلا
 دكار يظلإ ف دج الو هيلع هرداىاصهنع

 0 دصتوا شوا . 3 7 06

 كرهت ىلصملا ناككنا نعال ها

 دار ممر و دوجملا كلزيولد ةضن ةوارملر عن
 سيال ابييمك ادا لسجل قاوهندلص تاطب ماعلا عز جتن ازحي لرجمسلن ا
 ىنوأ ةلصلاىف ثراف ةدارضلىتصولو ةودلنلا
 مومأملا ىلع حو هسفف ةوىلتل دح ا زان اهريع
 نود دول لطم امك هنولص تلطدالاو هتهداتم
 مهماسلل نس ةودلنل ا دوتع- ؟امأل ! كرتولو همانا

 «نألادحيوإو لصمل) صق نا كل ارى اي نأ
 وهف درحسلا نيو سأر (ادأل امهر ىتحبسوم الا لدي
 علو رسل نأ هلزروحال و هولك ىو زعم

 ديلا لا يوهولف درعسلا جيووجسلاف مادألاو ظ

 نايرعساالو همم عثر ىومملا قوه ىلا مفرف



 هسن ةورَقل نصضن ال نوحب الذ ؟مومام ىنصلا ناك
 ظ هركو م. دلص تطيرجنات يامال ذ اشو
 ا همام ١ سلع َةدارف ىلإ هان كلاوَه دم هل
 ! يسرا اهيل ت !ىنلا ارمادا عسانلا هلا
 ١ |! رك ناو ةدحاو لحن دجتدحاو سلج اهي
 ا اهرركلاو ةرمزكأ رج ةددعنم سلا جاف ةرحاولا
 أ ةرح- هانكىلوألا ةئارسل ناف رحإو ساو
 ٌْ الاو رسزعفلا لاطنأ لثو ةفيلحفل بهن بوطو ا 000 لولاك ةيضإ غدعب ببلادنا ١ ' ةرماعت نسي هنا عصرأل اف حج ناو نعةدحار
 ٠ 1 كة فرجا لا ةرعسلار ركااما ىلوألا هيوكش
 ' 4 نييك لا ردا را داك ةمكر ناك
 ١ شاملا هسا نداخ دب دوجحلا اديعض نيس اكن
 1 01 بألا محا ناكل ؛ ةهدىلتلا تلا دوجساا بريال
 ١ الاو اهضعداصرحا ارثنأ: ص نب اهيعجولذ
 ' - هانا اانعارج اللا
 0 لضألاو يادي .درتا دموعنا ع عنلا

 || ةلاسلا هز هرج نبا ةيالملا نحدتن ر قيل م مدع
 | رمل هلعق فلا اان دخ اسمك ج ةدحس هي ١ مح عريانا ازهونو همجارت جزا وع هجن ثول

 ا | ملا هرم وكذلا ةمالعلا هَقَمحاصخاما ذهر



 رضاا مسماو نسيررلا نيزك هنا مدّمْبو ىلاغت

 ما ياخ ئيراقلا عيعيتسسل ادجيتاد ةرحه ا سردلا
 1 هيف درجلا نم عثرلا هلو ءارتال امهرعىلوألاف

 ( ةا دل ابرسن نأ ئيراشلل 0
 نصيرحز موتو سانظاتباسرحأل ١

 دال دوخدا عملا هى تملاودرداا
 ةسإبر نطو سوح نم هنءارطبرهجبا دا ايرلا ناخ

 ضزعيملا لسمؤنو سات دنع
 لاف ةيلاملا ىلا نعو كل ذوخيوا اينرلا ضارعا نم
 هضعبا لدا لوسي باص عما لاح تك

 نافحاذحاولاف ذك غابللا تا لج لاف راسو
 هلد | ىّضر ساعن ةِصع تدك نم لدئِسو هلم

 اسيو هيلع هلداىلص هيدا كوست تمحلاف هلع
 ناقل سالو ف دصلا ره باكا ملا ههاجلا لو
 قانلاو ىزمّملاو دوادوباهاور ةددصلا قرع

 76 ة ارفل ابر ىلا نا ترحل ىنعمو 1

 لهارن ع لضم ارسا ةذ دص نذل اهيدرمجي

 5 ةلكلىلا ةورصنم
 سه افءايرل نموت ارق ىف نمأ نو وة كالا نم هيلع

 و درعا 4 نضع ا راف نال هفحؤ لضفا

 يامل ىلذ اقوي هنلأل و تالئلا نيل ضف! ىدعنلا



 اجب 3-1

 ' همعسفرصبو نأرقلا ف ريئداو ركفلا ىلاء ده محي
 | كراقلإوغشو طاشنلا فديزيو منلاوطبو هيلا
 ىلا ةءارملا دلاحبرَسبلا م داكن مسا اذكر

 لك لودملا مل ىغشدلف هنا ارو ىف مادام هيرولكب
 ١ ىعسال انكر ممل ١ ةلونا ىلا + هير (جلك

 ١ | له ع ل لمد نا لاعتو 6 7
 اانا ١ ثلىلا ىلب ةحاحلا تعراادا م معبرسملاو اكل

 0 | دلعةركتمةنس ئرافلا ”حملاف 2 الف ادحأل

 0 دافاهد لاق ةوسح ىأ دنع ةلذكطرتد يمضاشلا

 ١ هللائدررعنك اوتصناوهل !وعمساذ ناقل
 ْ دالاس عيب حليل نارقلا امازا نا

 ١ انرلاوا نا نعديحمف ىراغلا هاير
 ا نيس ئرافلارجا] نم نامل عسلو طويلا لا
 ْ 7 هلي ا ىضر سابع نبأ 0 ىترارلا 1

 ٍْ ىلاغنهلدا بكن ةاىل عمسانملاة امهينع ىلامذ
 0 ب ليجضلا نذأل نع 0 ارود هل تناك

 ظ تاآرقلا تائلألا مدعو زل ارم انكم
 ظ ىامدو هاجس ل اريعدذو ه١ كععامل ةدئغالولو

 1 وصمم ترحل اذه نف ا ىلاهنلاقن كصضلاامارث
 ١ اناوا يو حدمو كود اس مشلاو نكمل نوفر

 ظ ا نعم روكسي نافدألل تنور و ىلاعد لاك ءاحملاب
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 ايو

 |( ٠ | اا

: 0 
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 هك نزرع دج مب هيلع هلداوصوينلا جرحا اىهيسع هلدأ ضر سبا
 تادللا مز اهركذ اوزنكاىلات سءهيلعماسو ٌفقوف
 كل د دعب جرس تولا لاق تانلل ا بزاه امو لاك
 ىزلاواما لاّقف نوكحضيو نوددحب سوقا ذاف يزحا رم
 فرتكصعل عاام نوياهتول هريئسفن

 1 2 كيل

 توكحفمو نوندحي ونا ذاذ اًضيا جوتحم اريك
 ابرد عيسو اسيزعاد «كلسنألا نال اثم مهبل عراسف

 ةئاّشلا مو ءايرفلا نبو ليقف ةمايغلا موب انرئلل ينوطف
 تع خلئاو نعيارحاص سان ادض اذا نيلا لاق

 ىلا نا هنعملاعت هلدائضر ةريره ىفانععيقسألا
 . نكاعيونك مررهابا اي لاد معو هيلع هلدا ىلص
 سانللحاو سانل !ركشا نك اعنق نكو سانلادسعا

 توام ةرواجم نسسحاو انهؤمءركت كسل اد
 بلف م نّضلا ٍةركن اذ كحل ال قاو السم نكت
 ال بكلا اذه ىل ام ىلاعت هلوت ىف ىعان وألا نعو

 ةريصلالاق اهاصحا الا ةريككلو ةرفصردانب
 هلد ادع نت فوعنعو ة ممهملا ةريكلاو لا

 الا كحضيال مىاسو هبلع هلداىلص بيلا ناكلاق .
 تغمملالْ قتلا ازاىنعد اعيمجلالا تسلب الو امسنا
 مايتمستللا ناىبعللد تيرم بو هجر عيجبالا



ْ 

 أ ةردتردحقاصرصخ ةيئمتلا نمملا نهيتلا ناو
 ١ أ هاير نو دكحاض نما يعاب ىرصبلا نسم لافو نآرقلا
 ظ ب اال اموبرسو تولاأه ارو مو رو رسم نو مهج
 ' اللا طارصلا راع تزح له ينعي هل لاذف نءطبوهم
 ١ ميظرا تال لاخرانلاىا مأ صن ةنجلا أ كل نيل هاتف
 | از رمب عاض اننا از ئوراز ف كحفلا اذه

 كرك( 5كسلو كلنا وكصطيلذ هاون قاضيا لال

 ١ ةرذنآلا ىف يتكوكيد املا ىف كلف كصضيلف ىأ
 | تحن لاذ هنع هللا ىىضر ىذ ىلا نعو 4 ءاوف كام ءرزج

 ١ اورصاداراؤاةاماهنفا ييدفلف ليابرلا نا هيلا

 1 هلنأ دبعنعو رثكلاوه كلذذ عقبال ل, اوك هلام
 " تويلاعتول لاق هناهنع هلدائصر صاعلا نب ارنا

 000 ادا دي كخمللا
 ! 00 ذخرصلو هرلص ول كرحا رجس
 ١ اوك نفاكم نا اوعيعسن لان كلان هنا اوكا

 ) اسهيلنع هرباوم هر سا عرب نعو نيكاسلاب اورتسوعب

 نيهبزعو ىكسوهو رانا لخد كحضموهو أند لزا نم
 ظ "هنا لص هنبا لوصر نا هرج نع هيأ نعربكح نب

 ١١ هل لعو هل لو سانلا حصل بز كين ليد لاق ملسو
 ١ كميل اك رسل لجرل نإ ملا مهارن ل اقول لبد
 3 هلجرمود 000 35 6 0 هلوح نماهي
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 سعش زجرلا هسفش هسة لجلانأو
 هما تاق هنأ سنك نب نب فحلإلا نيو واوا

 ىوعس امزمنمو همس ٠ تلف هكحضزنك دنع هلدا يدر

 هطقسرتك ةمدلككو نمل نو هب . فرع سن مك نمو هن

 لنمو هعبو لق هذايجاف نمو هو ايجإف هطقسزمكرمو
 لبثو ملال وارانلا تاكهرلث تام نيو هلك تام هعرو

 ريغب لصأملاو جيربغ نمو ضل كقلا وست اسال

 ىهيأي مصل 2 د

 ال امو رظمل اضن ضو نهدرلا ربو ليتل وربدتلا نع
 نالركتلاتنشي د هرم وحر لاكه يلا ظل ازيوح
 ىوظنلا قمل فلاف شقتي هنا كح ةتئلاراا لا
 تش كحل قباب لافانل بلافرمسسيف هيلا

 ىلامتر سلاش ةننفلا تنال 1 ىروركمل

 ةلصحأاال لاقدر ة ا د 9 ظ

 1 0 اىلارظنلاو ناك

 ىورتلالانال ما ةنتفلا نما ءاوسو اهوا وسن

 إلا هيكو كرمت دقو هه ملا دنع انك اهلا از وه

 ىلاعد هلي هليلدو ءايدعلا سوصتجال نيو ىعشاشللا
 ة ارم نحمي هنال د جرجا نماوضشم نيستا

 :اسلا نرْدكحوم عيسحا مينسك ىرضعد ناكر لب



 أ له نو ةارلنبنكمت اسك هف ةببللاباسا ننكيد
 أ ان ااهّمحف لهاسب اسك هفح قرت قرط نم
 أ ذنقلاو ءاخلاو يل لاح هبلا قل امال هي
 ' نئاجت حاملا عيطاوم نم اهوضو حيي عتلار ببطتل او ءاطعل اد
 ١ نيدبالو هّحاحردت ىفعرظ ان ارصنقد كلو ةرورضلا
 ١ ىكرظنلارل عابيامخا ماعلا انكو ةرورضرتعنمميلا رقما
 ١ يظل مس وكي علاوخألا لكذ مرجو هبل جاتج
 ١ ىلا ةويرتيبظنلا ناك كي عمرك ل. درمأل ا انج رمتخيالد
 ا هحوزلالا مرر عوا امرك ةأرعاوا ناكدل حر دحأ لك

 || ىلع مولحلا تمسد ذو اهب انمسألا كلييتل هنماد
 | دنع قاحلا ةصيصت# ةارسلا قديصق يشف كلذ
 0 3 ارنح ذخ ثادحألا ةحاصم نمو :ىلوت

 ' فاو ضم ككضرعمل ننصو كو

 ١ ةطالانلألاو ءانخلا يفتح اناخرلا هبانتج اعمتسملل ىشسنو
 ١ هشيوشسل ا" ازؤلا ارش نيئ ري نيب هبرس بانج ىىشميا
 ا مؤلاو لطم ىلعاس ام هتحئار ةهاركلو ىراقل ا ىاع
 . ترعب لذالصمو أ ايون لك نمراسرو هلع هدى بص هلوغل

 (| هاويحر سلاف هبرش ,ىلعلا هركذيلو ثيدحلا اند
 7 ناوحال ا ةدإرف نوكتن ىو كاشلاو للا كلذ ف
 0 اشي نإ كل ادد نارف سجى منيع اهتحادنع ةرادا

 ١" مح نمزنألا أرتتو تكس منا ؤزجوا ةيوسر رجب



 نايف عقار وهاكركهورخنآلا ارش م كول ىهنلا
 ةرادألا نعى لاء مامأل | لش نسجت اجبوهو اره

 نانيعو هز 'دالانملضف ةييرابلاو اه سيال لادن

 ىطصلا َنال لوألا هأرئامزحألا د يعب م معن رقي
 ديعد م رح ىنع أر فب ناكماو هيلع ورز ىلص

 نايجو سار ١اهاوةنم همست يول صلوا

 اهومتوح ةرحاو نيوساءبتحارغتو ناوح ١ اوت
 سل لاقر ةباعو كلام هعبتو مهتجد كل ذرككأو

 خآل اىنعارقبلجرلا ناك سانلا عني ناكازع
 انه ناريصلاو ميسا او هيلع هضرعنى
 نا ىف فلا او للا هيلعامل فلاخسراجالا

 سر نين اك ة نع هندا ىذر ١ نءرلا اا نادوادىلا

 نا ماعا ىوولا لاف اعبمح نؤمن هعم نارغل
 هرهاذظلا لكل اع ل عاملا ةءارث

 يصمدع جيرتف ةرهاظتما نلخإو نبا لاعداد

 دمعس ىن او ةررهىإ ١ ةياور نم و هلع هلا

 تورك مف نمام لاق هنا امهيلع هزباىطرا ىردخأ
 تازاو ةمج ةرجرل مسسعو و ةكت كمل فحالا هلدأ

 يدير لاق هددع نمت هيدا معرتذو ةنيكسل هيلع

 نبا هنع هزم در ةررهل نعو لوس سوس

 بف مون عشت املاقماسو هيلع مافى ينبلا



0 

5 0 

 نجي

 امنه هيوعزادنبو هلدأ بانك ولة ل اعد هلد ؛ توسز“

 د 1 ةنيكسل!مهياعتلزاالا
 أ وأ دوبإو لاسم هإ اور هرنع نمجت هند امهركدو ةككشلملا
 / لوسر انا هنعدتا تر ةهيواوم نعود دارس
 ١ هلىصا نم هةلحوع رحرسو هيلع هرب اص هندا
 انا ده امل هريو هلم ارك رنا حاولا كج ام لاَمف

 ا أ نام هيع هدداىبص لاقت هبانيلعنمو لس الل
 ا ةكد للركاب هندأ نا ىيرخحاذ «قلسلا هبلع لبرج

 ظ نسح ثرحىذيزلا لاق قكاسشلاو ىذهزتا هاد ظ
 ظ نآل يذلا فحدمملل لحتلاو[ةيقلا بدلنيو

 أ ةةاضننل يفلانال بع هبدحا ميفاذاهل ايفل ظ لنج هلزحاو نعمل ليعبوجر ىاتممجأ ”ىعلا
 ١ مانحلا ل عنز دع الاد نع !نم
 مو ىلاوأ ساب نمد ا نجصمال "لان ءاركألاو
 / ناعم نرمس تاقدنا و هيلع هدد اىفص ةنع ثنذ
 : مرسلا اوبن هلاععأل لاو كفم هان اكىراضيالا
 كسلا لدتسارواضب اهل ليبقتلا تريد اوماقذ
 فد ديا ارجل ليفن برن لع سايق هليوم

 ١ نمذ' مايفلارمظن عسلاو نونآالاو حاصلاو ملاعلا
 ١ «"يقلااما 0 انئصلا نا مولعملا
 يغب دم ارا او سفري ليضتر حوحو ةئئاظلل
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 فلن و اررض هن عفاخ نان هن لصف كلذ
 اوركدام وح اذايجيرذ لب هب سأب كلف ووو لام
 :ءالا قابلا نماننايز ءارما هدككرا امام او زون كلذالا
 ةريصتل هءاصللاو دوهماوخ ةيلوننيائركلا ةيهادلاو
 1 ازرأ مهراتحاو م” ضئاو نيم اروما

 متري ليبي مهيطعتى لاح جاتو ميشا عمو
 اذه مقل ليصفتلا هد ىرج ناىغسممهل "ابفلار
 قم ةللاوهو نيقفحلا نم مربئل اعبت ىوونل ا هرانخا ام
 ماشل !ىلامتو هناجسمردا لاش انه انام اصوصخ
 ملعج ىنئصلا بيبطُت اضيأ بدير نردد هءاضقل

 ةرو ذاقلا ىف اسم ءاقلاولف هل امه ىبرتووع
 اذكو هريزن مرو قات ايرضكىلاعت هلدابذا لاو
 ىب | نعريوعتر انساب ىئرادل ىو ر ماعلا بكد سون
 مكر اكهنلع هلل ىصر لمجولا نب ةيزكع لأ ةاليطم ٠ صل اه 0 ١ د نكعدرا اة
 باتكىر باتكلوفيو همججو ىلع يرشل نحصملا ٠
 ضاع ىماَىلا لضئلاوب ١ طظف احل مامال | لاق فر
 ئحملابوأ نارقلاب ىنيسا نم نأمل عأ ىلاعذ هندا همجي
 اهتناو ارجوا كح نت هش حرصا نو فيرشلا

 لل ذ نئئتيوف كيو كا نب لاعوهو تنئا ايدو قا
 لحلو ةزروتلا رج ا كازكو نيياسملا «ايجا.رداكومت
 اهب ىنعساوا (مسوا اهيبرفلو' ةلزتملا هلنا بيتوآ



 عر د : يشل فحمل 0 اكرمف
 ١ 00 ثيدحا مههرإ ىف هعوتو فيخاذ ذاورعلا
 ا 2 هرلع هللا فص هنن ل وسنأ نييعمل اى
 ا ندعم مركو وصلا صراىلا ناقل [ضاسي نأ
 ْ الدنا 00 ا 9 ا 5
 ظ 00 ىو هلع وكلم َنْلاَز ؛لاحل ىريزبد عب ١ ضاحكا ضلال 0
 ١| نيكرسلا نيدحا ناو ىلا هن هلوقل نآرقلا ءامس نم
 ظ | عرس نلونيجو هلل (ةطو ب وفح هرجباذ كراجتتسا
 ١ ىورنلا لاذ نآرفلا هعلغز ويل هو فحملا
 ] تو افكت نا | ىجرلال نكن ناعم ألاف

 0 !ناهيجو هيضف ىحرب ناكن او نآرفلا
 ا 3 0 ًاراذااماو هم كس ١ 00 | ا دوال نانوع د ىانلا و

 ١ 2 0 اريملاو نودلا حيو ظ
 ٍْ 0 ىلع بجاو عنا نيوهتبرح كاين ةفاخت
 2 ىو فحصل ءارشؤ ةهاركالو هيعو
 | سن نعيور ورك هناىتناسل هن ناو

 0م مهصجدو هلارتيو هعس ةهاركد 00 0
 ظ ١ ياواد 00 هس ل خال يازوع
 ا اوضادكم ةوحيو نيل ىلع مرج



 فاد ستيلا نعلم
 فرضلاوفدلفلارا سوارا لاو ىسا 1

 0 تاقلا تر
 - نوفؤع ملاكم محبا ضونولو فر

 دوعب ىلا تليوااسفلاوا صئاهلاو ابلأوا

 سايريْع هنال هزاوج امهريرطا نه هينسوأ
 كلاما اد هنال مك ىاتلا رلماحال د

 نآل فاقت مارق هب ةيرولا بلدو هع
 ةفرولا ا :ديلا عقب اغلا
 0 ٠ قائدا مات ةبانكلا لاحاهيسرا

 او هراوحاهيعدأ 58 رض دلال
 2 تع 0 0 اأو همب همرك

 فسملاربغ بكلا سم مونرو بحاول لن اجو
 ن'تانأ ا اهيذناكولو مولعلا نمو هففلا 5

 مهادك ناضل ست بس نآرملا
 دصقلالا نكدم لمجد اتم لجو هب هنوف

 ةزرطلا بانل سر صم قل نحملالح
 فيمصوعو ىورنلالاق يسب زوجيالو نآرقلا

 م رص هّيار امد دحا هيلع هوا
 امأو باوملاوه انهو راوع هربعز
 اسمح هرنع ضرك اري لا ا



 ' ين ولش هزت لان اوهامكركا ةريغ ناكناو اههلحد
 ناحنا كانلاو مركذ اًملاو مرجال اهعص أ هحوا
 .لتردملا كماو يو كمرز* مركال انلفذأو ةيقتلا - بحاص لاف هلذالا و يح اهو هر اريمتمنآرقلا
 بعزملا ىلع مركمل تايا ابرد ناك أت ةراههطبلا ١ نم لن (رزألا و رسم مرك ل تارا ارش نك لن اف
 ؛اهزمملا ءٍزعئزلاوهر مرج هنا هجن ةيلد» لب

 .اذكو هلحال هسم مجالا هنودلا وسلا انا
 او ىلوللا يع ال نا: ليع ال د ةارونلا
 ا هب هرمي نا هل ىعض لب ةفسلل هيما ىدلا ١ موللاو ا نمصملا لجل ةراهطلا نيم صل فلك
 أ : ميال ةكاص باب تلقت

 قولا شتفلداشملا نيب سيشل يجف ايدل عفت
 1 . رس تشل 0 00 لا ا
 || نآرقلاب ارضو ىدارثولو ءاسنل او لاجرلل ةدكؤم ١ ةنس ىبحو ِوَمْلا هدلص مكك ناب بأب لوما
 ا ,ا نال اعنا لهو نامحرلا ةربوسريرك نملضن ١ زحل لكف أه نار عاف

 زود املا سلا نم ةريوسز كدب صدلخالا
5 
2 3 
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 ا ال اياوم ىعيعل له

 0 هلهلدأ رارفغاءاستحأو اناا ناضي 0
 قح يف 5 «ةهدرشعيجر خانامو ةياور د * و كهسز

 اهفيوكرسلا و ىعلحلا لاَ ةئرتملا ٌةَردملا لهابم
 رسعناضميربعو ةركؤولا تاورلا نأ ةعكر يرشع
 انيستا دل هض تمعر تامكد

 2 ور كج كنف ناضمر رتل ا

 لصألا ىثيهو ةحارتسائأ هديزز تاعي برا لكذ
 ىال ناجم تامر برأ لكي تيعست ةبلكا مسا
 لضو ةحارتسؤلل ةسلخ هو ةجوزلا نم اها

 عنر لكن فاوطملب نوبعرتسم اوناكسيلال كل ل. تيس

 عواَرلا ةنس نيتمكر وع ص ختلاى وو تاعكل
 رمان زم تاعتت م رى صول ناضمر 2
 ٠ نحكم ال أو الاغا ارماعناكنادلصا جنن هدحاو

 باطبرظنارفلا تهييس أهنأل كلذو اًءلطم كفن هل
 حوى اماو هيلع تورو امعريغت هلذ ايرث ةعامجلا

 كلذ بسبو ةعكَر نون الدو تس ىف ةئيدلال ها
 نكت لكسب نولصطن اون اك كم هءاىصلانأ

 لاقمإلا ى نآل كلز اوطسبو اويعزتسل فاولمب

 0 لفاتسو ةحارىزاةداع ل اةدا

 هنباوص عمألال مهد ابمحا كلذ ناكذ مرارا



 ١ قرشا ةنيرلا له اىفعىاوطلا معن 0
 ١ ىف اوط لكن اككاولمحي ناىلا مهدارهشح مهاد
 ْ .ميلعف نكك نملة و انس رتع تراصو تاعكر عير

 | مةوبيعم داوم عدرا هنأل ل ضنا نيرشسعاهل
 | .هعرامفر | ابرد ناكنم ا

 ْ تس ةليدل اريك ولو اصؤاضف مال واهعادا تفقد

 ] | قار كانك رضي وذ عب ئفدلخ نيدو
 ١ | ميخ قى ارد لعفت ارآللا يع اطل لاف طنا

 ْ نم لضنا ةعامح اهاعفو ناضير سيشعأ ىرشل

 | ىهو ءانعلا ةالص نءدارألا ارقوو ىداف اهلعع

 ولالا ةدلص نيبو ىرشن عمج بززغملا عب ةعوجج
 1  ايلصي لى اهل جصوايزع هريخات ب دو تذولا قى

 ١ ١ ةلولثوا نيل و هرزع هزدأ ىلص ةعراؤت

 ّ ةذخ ذك كرم ريال 1

 | بد ' اور لا رعاهض قنبخ ضنا
 , ىلصن ليلا نوح نءجرح -و هبلعمرب ىنص هلا
 1 نونرجيساذلا عمان هندلصب اجر ىلصت نوعسملا ىف

 لسلاو ةدلصلا هيلع عر مزمل منجان كا
 1 .ىانلا وما اذ اواصت بصف ةناثلا جادنلاو

 ١ ةئلاشلا نْزِللا ف دجسل لها مكك كلذ نوركد
 ' ةىارلا ةزللاق ناك هت ولصر اونصف جرح
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 رمل ةدلصل عزحوحرهللا جزجراذ هزه نعيم رع
 هنان دعدامالاقف دين سان العر تيما ىضفالف
 مكلاع رعت نأ تنسخ نككو ةل لل مكنش ىلع فخجمل
 ىلا هرب اينعر ةسشاع نيو اع. وعش ليللا ةدلص
 ناضيو لسلا نوح نم جزح ماسو هيلع هدى بص هنأ ايع
 ونرجو عصاو هت كاصي سانلاىبصت دعسلا يف ىلجو
 هنالمياولصو ىلصف َةِيئاَنلا ةليللا ىف سانيو كاد
 نعرجسل | فاضوحرس الا تكةنل الا ةلبللا تناكالف
 ينل ىلص ايلريغلا ٌءلصل جرح ىتح مهلا جرجا مؤها ٠
 نكلو ةابللا مت يلع جل هنا مهل لاذو سرع لبفا
 اهيلع اورحعش لذا ةدلصركتعرصزطذ نا تيلخ
 مق حرحرلسو هيلع هلداىاص هلا ثيم انهوطتفمر
 تدلترهي جزح هناوهو كول ىوررتش او طنذ نينلس
 وسو نيرو ىضو كررسعو ثدولث نزيل حو لاب
 مم اماو ٍترْشعو عينت ةليلرهيلا جعل نيرشعو
 تامهز ناعم ىلصي ناك مهم انؤر :الولاىلع جوخ
 امرك هر وصلا تاكو هِتبوف نيرشع اهل ذك ناكبركل
 لخل ٍراكرءزارعن حس ناكهل ليل دس مضفور كاذك

 قدس ةلع َنَوَعْسر يملا ف نيرشسعلا هد لكل اغاو ٠
 هير نبع عرخ اهلغشلو تدل. ودو هدر يشع تم اكو ىش سيخ مهين ىلصد ناكس ابعنب! هيا



 00 له نانمرت مسيو هيلع هلياهص لبا ظ
 از اذن هلت رتواو هدير رشع ناعود

 لد 2 ةنلاَنلا للا نمرجسلا لها :كفاونركذ
 تناماود هن لص ماولصن سو هلعومزنا بص هلبا
 ظ 000 اوم بل# ةمدارلا ةلبللا
 دوش نإ يعلن رتل اضف اهلذ عيصلا ةددلصل عرعينح
 |00 هللا انوع حن فان تادلة

 0 ةياقر د مر ةوصركتع لت

 ١ را 22 دا و3 سانلا اهب :

 ا مانا ةنملا ىف اذه ناكو سرت ازحا ىل ىدارف هس ف
 ١ هلوقنا لذ اذ لال عيسلاضمر ني نبح رج ن
 هلوتب وكسب مركسلع ضرفنن تيسمخ و هيلع هيتأ ىبحص

 : | لدبنإلا وسحر ىلا رس نكح هس 0 ا هلل قىلناعن
 0 روت كارما 293 نيكد ليدشلا نم اذاذىدل لولا
 ١ تاوللهلا ةسعخ 0 ةيوحاب كلذ لع يجأ تلف

 ١ ىقضالو ولع ةدابن غنم ةللو موب لكذ سل

 |١ تاطخل نري هنا غرر عاصر ضف ىانيال
 1 0| اور هتباذاهل يانلا عبدت منع ىنامت لن عن
 اور ف اورتس امرمج ىلذو دججسلا ى اهلعفل
 7 03 هيلع هلأ ىلص هلدأ وسر نيز نمدسلا ىتاهل



 ف دارف مهن كصونعرم انللزادؤو هند لج نمز ىلا

 هتعيلاس لا ىبا 0 ارح

م هرشسع ةعدرا ةنس فال ناضم ىو
 عيح ةرجالا ن

 ةمثحوا نس نايإسىلاع ١ءاضل او بعت نبى اىنعلاجيلا

 نامه مهم نلوراونم ةباعصلاو ةعاحاهراصن

سابعل أو روع ساو ىلعو
 سيرلاو ىلطو هللو 

 هيلعورابو ناضدأل او نيرعادلا نسيهر معو 'راعمو

ز اورمأو دوحريو هوقداود هودعاس لب ماةنحاو
 كا

ا هنع هلدأ ىضر بلاط ىلا نييفعزع ىورو
 دح لاذ هن

 يهامواو اذ ىنم هعمس ثيردمل جواريلا باطذملا نيررع

 مقريلع هدا ىلص هيدا لوسي تملا نينيؤملارسااي

 ةريطخرمد علا نيينع اعضومىلا ترهل نا لون
لا مثررميوصجال نك كام اركر رلانبوهو سيقلا

 هداا

 ةراعملامت هلدأ تكوديفت قامت
 اداف ةعاس كورتشاال

ار نامهمرا زان ناضمرهعتن”ةزبل لو ناك
 د

 مهجر مهل نذأخ نبنؤلا ةعامج عي ولصيت ضرالاول
ك صرألا ىف هلبل لك ول رتب ل اهنو كرا ظ

 مرسم ك

ه يفشل ةداعس نو هوس
 نعرس لامن ارما اهر

 ناىورو ةيارلارهمّؤّصَو سانلا جواد حا
وفلل ومسل يوارلا نس ايشارع

 يا هنأل نآرقلا 

تَت م لاقف هدب عطقترم اذ قراسب
 الهاجن اهو ىدب مط



 اقرا لاو مجلا ناطيتسلا نمدداب ذوعا ل اقف ىلعمل لاق هتك لمت مرر ابرمل ل اقف ماكنا
 ىلو اننممسامهرداو قراسلا لاف مكجزي عدنا د هيأ نمل اهيياب كاس دازحا دوج ديا اوم ةقراسماو

 م ٠ | نآشلا مح نسازهي ىرجفلا عزا فصنب
1 ' . 

 ١ نانا دام تريلا عيجو اهتاهكد دعنإل | اه هاير تع ةعيروكذ رجل ف ةم اي ظ 9 ظ

 مدا ملا :ناضمر نم هليل ل راف جيح هنأ هنع هللا ' ىضر ىلع نعىورر مهريفتولا ىدؤيال ادق

 . نعيورو نآرفلاب هلدادحاسم بون امك جبد هللا ' بون كن اهيدرحزت ليد اصلا برر دجاسن ىف
 ١ نككذو مهن اهيف ناكنا ةرئاج جرازلا 2 ١ جل املا دودو ةدايز نأ هيبس كلذ لشن نامتع
 " هيفنشإإلا ارطرشب ل فقو نمالو هبلعبوج لادن“
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 ماري لاو اهب هرلع عونا اهي ةداعل ار طن لو ٠
 ,0ئ | فاكضالا ب تفمت ظ

 فو ىذن نك نام يكسو لكن كالو
 را تلات نك سمللاو - ىار ةلاوا

 ثَحاالءاملاولقعلاو مةنسألا هوو كس
 بن دو هل أر انك ئطوأو شا هل زنا همصُقن

 كل و هعطقبايدمت شكسلاو هيت اناعف
  الواونالاو نونحلا اطولو لطم زال نمهضما مو
 هعدلتف نونحلاو بسحب ذاكسعا نم ىلا نيو
 مح وا لسعل هجممرخ  مزلا هوتعو ضحار طول و
 نصومايصلا نكل طملاو نرتلاوبيطلارضدالاو
 ةماقألا ةفلوهو نامتعأل ا ممككا ناي تاب لوفاو
 ىلع تئكتعا كوريا نفرشو ارم ئتلا واع
 ىق ابرْشلا نمو اهيلع تقا ىا ىلاعت هزدا ةراسع
 ىتوماسيلا ججرونح نيتك هرلع جربت نلىلامتهلوق
 ىدم(وجر ىلإ نيم م جملا ةراسع ىاعلازننل يا
 مهن مانصأ ىلع نووكمد ىلاعت هلوقؤلام كازو
 ريس مس نم ةيرعلارصفغه نسف تبل اعرْذو
 حجراص سافلاو ضيخاو لا نعرهاطإت اع
 مرا امه علاو ركَرلا عي جلا ةويونع هسفن فاك

 سهرت انلالو ىلامذ هلوذ ءاجألا لش هبذلصأالاو



 ا ىص هنا نييبح ملحن دحاسات نوفكعملاو
 ,ئكعاو ل اعتمرا ءانؤنئتح هيزاللو رخال رشملا 0م ةتاضمر نع طسوال) ثلا نككعاماسو هيدعملا

 6 لوألا ارتصلا نكتعا هنادرر واضدأ لوال اريسعلا
 أ جاوزا ئككعادقو ةئلآلا طش ىلا غر نل / انالجو ايس م06 ام تلال هنا هزم مامذ ةيوص أ نوح الوهز هنمرطفلا ردعرو نأ مولعمر لاو
 ٍ اهياذ نينلح نيبام هال ةانلاق اوفو ةمس ١ قنعأ اهنلف ةقان ناوف نكتعا نم كودو هلجد نم
 ( دلال | مدل ا ا ا نينكعلاو نين اطلل يساري نا لسعامساو سهلا 5 ارمعو ىلاهد لاق ةييرغلا اا ] هانعجو هر ةضرلا تاكشم ا ع | 24 نشل لصصفلا اعْض اءوصرب ةىدوس 00 بلك
 ١ نوايهأنلا 101 اىككيارحو يزن !ءابجاوو ش نصأأل اوهو دنمنوك دق هلا ةمدرأ هماكحأب
 ظ تاهل تود تنكتعا | اذا ياهيركي اوجد

 | ف لكياكضلاد ةحابألا هيزهدال يللا هضم ناهرعاقلان آل كاس نوكلالو نمجاوزا نزاب
 ! وهو ةلدالا قداطأل ن كل ذو اهارش ناد ةيحاوكلا ش تاو ىوح تس هريعو ناضيرف لاهنتو لل نم



 هول نبع ف هنءلضفاناضمر نيبخألار سلاف
 سحور م يك هذ ناتعألا ىلع د هيلع هردأىجص ظ

 تلعلا ىف ايسو صيقلا ةليل بطل كلذو ئيجحملا
3 اىتسأل ٍ مكجو هدهدلصفل اى اهيلع .

 لرك ملام 

 دقت ارذن ناكن لاو ارو دنا ار دن اتيإألا

 لوسرايلاق هنع هطاىمررمعنا درر لثو بحو

 فروا لاف ةيلهاجلا ىفةلسل فكتعا نايا هيدا
 ل هناىدعاضيا لديامادهو ةلمل نكتعاف كيرزن

 فاسأل «اكرانتضإلاو ل ل
 رضَمف اف ةرابع هلأل لوألا نكرلاىهو ةشلاةىببا

 ناممعال ىف قىوسو تاءابعلاءاسإ 3 0

 فاهتعال ١ تيبون لوقي ناب ةيضفلاروذنلا
 تين كل د ماعم موقدو ىنامّيعالا ضفراضورغلا
 ىتكيف بو دنملا نعال ما سورا تالا
 فاهتعالا ةنسواف اهتلعالا تيؤولوشد نادض

 ءاوس هرم هلررقي ل نأ فاكمألا قاطا ناك ]

 ىنع هل لوألا لاق ناككو لم أ ادوزن ناك

 توبفاَنلا و روزنلا ناكيعألا ترو كتعانا
 عطنا دوع مزعدلب دهسلا نم عزو ىدهتلا
 ةئلاددحراعنانورمد 5 در جرحا ءاوس ياكسعأ

 اداه ناكدوملا لع بزعلا ممر سلا نم مزحبر او



 . نق ناو دوعلا رنعاه ديدجتل جاتج لذ ماقمامن اق مزعلا
 ىلع هلب لوألا ىفلاق ناككو رنموا ناكر ئذنم هذ<
 ' قاذلا ىو نود اناكتعألا تارة ضكتعانا

 لاكي نريد دىسلا نم ححبغ اموغفاكأل ا تي
 ١ مرمد للام ةرثلأ درجراعناف هذاكمعأ عطقن أ هوو
 ْ مم علا اره ماهألاو هجورحرلع اهينروعلا ىلع

 ١ يدان طقم مز ربل جين اومقباسق اكةيللا
 777 222 هول هلم رثال هناال هدوعدنعاهدي دب

 أ تاس ايوزنم هتدم باتل ياو ةينادنع
 ١ اىبوش كا ناودع مرد لوألا ىف لاق ناك عودنا
 تيومئب الا نو_روذنلا ناكل ٍثيون اسيباتنم
 هل رزعلر سلا نم مرش اهداشم اريوف هع
 فاهتعُولل ناسك مروا ناكر ىتت عيانلا معي

 ١ ضو الاخ هنعةرلالختال ضيحم هنهز لاطنإو
 ا! هذاا مطفنل ناسا دجسلا ف هعماأقلا نكمل
 0 جنتل د ادنع هنلاد دج هيزلبدلف

 ١ ةراعهنيز لطم امزريوحن نءزالا هدوزحن#
 صحدلن نارا 1 او انك نمرفلاو ادي
 01 ادا كرت هناكق هنمدلال هدال هداضم

 ٠ عباتنلا عطقغ نمل جرح ناو ضرخلا و ضمماكهنمز
 1 لوعتتلا ف هناعصأ مم هوضوو مداق ةرايزو نيس ة دأب
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 نودرو دنا كفانا بجد هفاحتما نا ظ
 ميش احتل او ىف ايلا نكلا هر : عياجم بودنلا

 هيف ةعامجلا ةيككر سلا ف ىىتسيألا نم وا ظ

 جوزخا ىلا عاتك كانو
 0 نم ئوخ

 طيس همزلت نص ناكو ةورج موي
 لطب اهيل هحورح نأ ةماخل بجو اهل نرش ظ

 0 حورخو ةعمكأل

 اهلا كذدلذ ةماعلا

 5 نارا دحا سلا رئاس ف نا

 اا 0 نمعولو
 0 هنيرلاوأ رص ١
 ال 6

 رجاسم هيد ل ا ال سو

 0 مال ريسلاو م 000
 نا سكمالو ىمهألا رجشلا مور كم ريوس
 0 هيلع هنن ىفص هلوفل هيلغملضف
 مدس ام ةدلص ىنل | نلضفا اذه ىرعسو
 لضنا مارح وسلا ة ةدلصر مارح يملا اللا
 لأ «ىألا هأو امرت هدام ياما



0000 
1 

 أاسسلإ راع فاكسعال عجوبالو هجامنيا هرعمد
 01 ممر 00

 اونو از واصل تيعا اذا ةارلانا
 ظ اني ص وم مدل هيف ناكل ايرذ 28

 ا هددلخديدحلاو لجيل 111 ل
 ١ اهب دلص ناك ٠ زاوحل م هي رعسلا, ئلاأل

 ١ | هاضدألر دا و

 أ بأ نيج يشل حل ندا نس ' ؟كورحوض د١اهل رجسلا وكاتب ىف ايفاحتعا ١ يت لئلا ير 1 0

 ١ داّرحألاب نملاروم |ىف ىتكو هي عون اهناف
 ا هب لصتلل هنئيورو هني ةدندعلا 0
 ١ 5 ل عيولع ناكل عوعض هذ اوهاذكو
 ١ اهرغياةئاياصا نا ماوس هن اوه عب نيس مغ
 1 00 ىو هبالم نا ارك هك
 ا 00 ةراحوخ ناضا فقوولو نس رلأك
 ] اهيندتاناو عصب م صر لع
 ١ نآل كلذدمد تينا نأو كل ن ةيمثولا] اح ظ
 7 | يت انهيو كدذلا تس ا ةئتو

 | هن 0 يا دع 0



 ىم تيحب اهيلع ةرازإ لب وكلا ف ةشاطلا رق
 بورللال هيدر دزملاتكبو ةياذا ىا انّوكع ثسللا كلذ

 لصح لنَرَحأ نم جرت و باب نم خي ناوهو تيل ل

 فوتو اك لصحح لضو نيعملا ىلع هب ناىتإلا

 تلاودنج نوكلا لاح ةنملا وو رشم نكل دول

 بركس الاحذبلا در هبذ طرتشم هلف د هلل لماشلا

 ىدنولو اهيوخد كوأ ىت اهيعرفو ىتك ليرمتعملا ىلع
 هنن يسازكو موي نيسرعن هلل هنككقلطم اناهتعا
 وهو ناكألا نم عب رلى رسل لخ اىلك دمتم
 يا دطرسسو لعاذلا ىسا ناكر نيكتعم اهيمات

 ساعن صرح نع ءافمو لقعلاو ثا | نيرا

 نرد اعلارنعو زداعلا ناحعأ وبدنذ ةلاجي
 دال ”ننابم ناركسلا هيلع ىغلاو
 الحا ل هيد 1 ةيرخح بجو اسم ضئاح ىناكنعا

 ديرما لت هي ايبا
 دمل نصل هنريوكدو هيرحاضبا هيفاطت دال نك

 ندلطم عي اصلا عب ان مطغت ىا ءىطرتر ةأرلاو
 هنركدلاحيئلاىا هلا ناسف هنهوطمارركح

 ٠ انمخسالل اةرشابملا لثيو ةلبق و سماك ةويرشم املا
 هن اكتعاعب (: مق. لذ (سرذ لزنارككتو | لظندا نما



 ٠ 7 ةقفشلاوا 3 رك رصين لضاذا اان هيكرتجال
 نأ ةرعاولاو هدصل أ دنا لشم كزنا نأو ئئردصف

 لا ىك طف علا موصلا ف لطقن ان
 00 نوكمل حائحول ااضدأ ههطمبو هلث

 الاب نيماعاا ارم «ار'و ئطولل ىا

 ات ناتعشلا 0 انيرم يكتف دو 3
 َ انلاوك رو ملا رضوا باو نيو نعم

 ١ ” نرد ملا وى ا
 ١ داضقل ها هجوزحدغع هجراخوأرجسلا ى نوك نا
 / 90االو ىلامتملوف كلذ فل نااار اه دوو | ةجاح

 ا تحال ىف هيف نألد جالا فذ اهحاو
 || نهر االر ىنملاةزهورش اا نوقكع هلو
 ٠ امكوحَو ةحاح ءاضَع جورطادنعدج ابلاربع قواد
 ظ 00 . موكسلا او ل قانوفكا ع لا لاخر

 نا لع يغلاكو رت ىدعتلاربعاما اضي
 ظ ضحايا هعطقتو كازكهمطؤر فكل 7
 لترك نا الا عاص ا كذ اككسعأ ةرمولحت سافنر
 كل ىفعناذ سوما نعد ضيخل ىف لذ أذ ادور شع
 ظ ىنع ة صني زاك بوكا هنعوؤعالاب فدلح
 ”اىعاو اننا قروشلا ةعسد نم رككر ضيلل ابو
 كولا طل ةرتسابلا ةلئسس ىف فاكتعا نم نا

 5 رس < مسلما 2

 91 55 ف



 فلا 0 ضيا اذهكيرفكلاو ىدعتملا ظ

 نأل جركل ناو 00-0 افدولطألا

 عطبقيرزملا نال سعد هجيزرخز”دسا كلذ نأ
 هزبوغمامزطسو همطقيجركذ اماماو اطمن عياشلا

 لطسدلذ ب عدا تسرع ناكل اما هنانتتسا نس داف

 وأو امهيد هل يراد اًصرد ناك

 ةدوك ددحز هضاقسعا ممتن نكاضؤج ١

 ”لرذعل هجورح نايو١ امرددوعلا اع صزعا ذاالا
 دعس لل ا هنو لوطي

 هليل ملع,انبلا مدع عنز تملا دارلا نا
 ظ 1 ه ةيطكلا

 و نوح ارظواو هياون 0

 0 عا عباشملا هفاكلعا نمز نس ىعمام
 روس ىف هطيضرذف عم جرحا ناذ هل ضرعامب
 نكمأ نايس اهركملق اعل الجول اهكضما لطب
 هخاك -ا نمرعألا نمز و ضيرط اجور ةفشمب هطبض

 5527 دأ ملاصلا فاكس عد ل

 ءازحلا نمر ف هلخ ىا هذ دل نوت وراهتلا

 هنم عضم ال ةدبلا ةراصلا نال كة

 ةرطغم ريع ةبانجرس افك رخو غيح 0

 لحل زم ديور هيلع بجيوأ ى ملا نكتملا ىلع



 007 اذ كمل هن رعت رد نا سوا لسخل
 هيفرذعي حنا مارحر جلا ىقريكألا ثدذل ىذ

 أ ىف ر راينا هيزليو نوحي لب جيد ع
 بلع و هماكتع انتاطسال

 1 من نانا متل 0 0 كل
 د اة تانانل م مرعو ١ن لعل سلا هولا ولا

 ١ "ل وه ناهزأل اجا يطلا ناتعأل اىفرضتال و
 ا تالورعش حيربسو ب ب هر ايوب رصقو لاستغاب نيرتل

 ْ هيلع مدل صويا لم لهل كاذوخعو ةنسح باي
 | عدل يطفلا ال و هكررما الو هكلدكرت مسو
 ١ ىنعفاسن ةيتلاو نيبعلاو هرجوو لبللا فامسعا
 ١ 0 هلع د ىموصلا هذ طْرْتال هنا
 ١ سوم تك لمرابط دن دج
 ظ 1 00 هاتر هسفن ىلع

 ٠ 5 نسحأ هيض فيفختلأو ادب سسنلا+ نت 0
 ظ نم دخ نم جو دك رأي ادن لكلا

 ٌْ ىلو كل ىلع ةرابز او وا تفتدتو هبجوأ
 هافكهتاعاص نوكيا م اص هيدوخ 0 فاهتعارذل

 1 صال نكتعاولذ عنعو ناضمر ىف اًاص هناهتعا
 [ اموب نكد ن انوي و هرتج ل قامتعا لب ماصرا

 ا يدا هداك بز كتمان موصدرا اًئاص



 ” اسوس عخحلام دايو ناضمر اماه نإ

 ىلا بيو يسود نكتلاو ظ

 هيدي لفن ناو اوتو ةرفس بعلي نا فوثألاو
زوبر دحسلا فطن نوكبك اههوخدأ تتطف

 شر 

مغ اناعوتلا هلعوهجالاددلخ هين
 

 . نافعا يا ىف هيفدصنلاو ماجتحأل زوج
 هت هانا ىف هِيءانا هِفِدوبلا اما تيولتلا نم

5 هلم فحا ءامزلا نادصقلاو ماجضحألاو 1
 

 فعن مرن 20 نا كيتكن ام اهلحف انزعوضعلا

 لو محلا ىلع جوذتو جوز نا هلو ليصل نعال 96

 لتول هوككل_و هءابضر بنو هّساعم ءولصا مالا
 وذل ناو ةبنكلاو هاا بلاك ناضل
 نوما اسيا هض نال وركالار اهيسزتكر لام

هءارير لعل اىد ايزي اًنككلا ورا لذ نعل افلا ةياتككلا
 

 :انبألا مضَم اما ةعاط ىف ًةعاط كلود نأل ن نارملا

 ١ حوتتو ةدوضوأ مابا روح

 2 يال ارق حتى ردت اولا

 . واكس علاق لصف ت رك .:

 ا هل ُّش اعبانت هطرشسو

 هر جابوا 53 همز لاراوح هيل ظ

 0 :عاجىنأي ال!الافو هنيعيملنا

 اننا
 ا" مر لا 24 هج داما 0 منيب



 نرفع مطر امل نكتعم نب“ مورخلا الولا عمدطرسد
 أومرلا موامك ة دم نع نوراعلا كرادت ىملو

 ْ مانا مطائرذعرفد ماجر ادعت 0

 )دال ىعف نزذنلا ىاكعأ -

 ا ايعزرتلا# وطب يل ا اردعربع جورزحلا نعز
 ا ةعمورر نبل ىامتمألا:مكح ناب لصف 1
 ْ | رادع ةدلن فاكعا ١ يايات : يعل ى)
 1 اهليجولرا اهب انس ناطيررس نع ىلاع ملك

 سا .افواتح هيرب اعباتتمر رس فاتح علك
 . وصلا ىف ىف ءاضدو امره ءارا نيررىملاىف ةدلل عيا
 ظ صمود ةناَكاَةر أما مربعملا هباتلال ىلو آلا

 ظ مناد تنل ىلع اهبوجيل ماضل مزلب تاوح ارد
 ا نرىلالا,داذال اراهاؤن نا ةلل خل اىلايللا ةهزلت هنا

 ١ ناتعا يزد ىان دلطأل انا ككصف ععاتشلا طش
 ظ الول ىلع هى ءوأ عتاد هن ا ئاءاش نازرقلا

 . اذكوةرورضلا'زوصقمو اولا كوجو يالا ىا
 . قاصعبلأل اكهوخورّرسلا ظفل قوطاذا ىًاياصت
 ليلا | 7 اوه دس ةادورعد قابلا ىلع

 "امضلا اف ككلازع د جيراسلا نسينمعت هس
 ١ دل ةلاحوف اماو رتل ١ هنيعبمل ناءادألااو
 ايتلال 2 ءاقيررتك هنيعامب يب أيال ا
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 ن اىناو هين ةيورط نول عاشلا طرش ناو

 اذا :اام فدلخ وتاني هلوا المد
 ىلع_.اًميو هاا هدصق ىلع لدي هي هدكرصت نال هطرشا

 ماسلا هبزل مون ا كيعار دب ولو هوكد عيب

 يملا د هلال مايا ايأ فدل اهيقيزفت عيش او هتاعاسوم

 رح : ١ لخيولذ ل يلا موبلا اغنل نم

 هيلع مش ٌلاوزل اوزلا نئلوا ايون سنو لو هازحا هبات نم

 مهول ”قاكتعار ذنولو باحمألا ناننا دل جورخ لا

 ىاطملا ميلاف الخ هازحا دبل هاضّمث هاذ نيعم
 ىاهطرّسو ةيزتللا هنفص ىلع هرذن ذر نشنكتمل

 قلتم نم حورخ مبا الو عموكت عملا طرش

 ناطلم :انتف اس ضراعل قاع ١ الك فاى

 ف اكمعدلل ف انمريع دوصّمأ وحيد ضيم ةدابعو

 بجد مانيلا اب مزملا لا تاتعلألا نأ طرشلا م
 م اىل موزحل ارسم جرح مرتلا ام بسحي
 نعد 2010 دلذ عصن أو هنأذ ىفاهتعألا امد
 صراملل يوزع أم ولام نالخي ضااعلا لاف |

 فاعل طل اد دل ىلورناالا لاقولف ةدوع عت

 ا ل ضاحللال ةراخا د دو ىلع

 دوصومو ضابب ايو ةقرسكم وحلا طرتمولا" حام
 ولاب اعلا نان يرعضبو هْزنتك رب هطرمتيولام



 | 01 نارا تعماج تنخا نا هلوفكمل فانك هر
 . عب د ردن لمعالي طش “إل هاذ تعماح 0
 | هرم هنهردحالضيح عاتل عطفا ال ىتانملا ناهي ١
 ْ نوشأ موساعأ هل جورخل طرش ِ ابلاغ ناهتتعألا

 !نمزلا كرادت حدد ادا : نم مدل
 .ةئاضانسنمزلا 0 ا وكلا ١ صراملا
 ' ىرتملا ادنكمونسللا نمل ار اا فوضوملا لا ةنصلا
 اكرم ةقيقتل ةرذلا نأإ كم ناضمر ا |

 / نمزعلا كرادت بحر ىلطمرؤسكاهيسعي مناد ضراعلا
 8 ةلزنم ضراعلا كلذ لب :تطرشللا ةرغاخ نوكو 1

 ا 000 نك ةحاحلا ءاضت

 )( هيك 0 هندعيمح

 ١ 92 0 اونا 50
 ظ هعطقي كلذارعات ناك اك« رذعدمعن م لحرو

 / ل ود نم ةحاهلل ءاضقل هحيرزحرانعألا نفاضنا

 | هحيوز حركت لو هنم ديال اذا جيرلا امهلّسو طئاغيوا

 ءاضكصإلر ةمورضلا ركل صم نأ طرشي الو كاذل
 |[ ” ةندضر دكرملا ل درع هدحاش

 ةنلاو ىلوألا قف ةئدلل 0 اىكعرأ راحل

 دك ءاهرم سمعت ل جلا هرادىلأ بهو ل راتاف

 يم
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 ىرحأ راد هل ن اكن اف ابإم بردا ىرخأراد هل نك ازا

 انس بزأل اهئ انتل رارلا كدت ىلا به: ملاعب
 ديلا ذا الا اهلا باهذلا هلرسإذ اهدي ثق لااا
 هعووجر ىفكوسلا هنأ نال امنحاأل راينا ناك هفيرطد
 موحرلاو باهزلا ف هموي لوط عن ازكهو به ذو
 ىلا باعزلاىف تتولازلاب هذي ناير تلا ىوغلا طيضو
 سيو هال هزه اموب ىلا تذو نوك ناكرارلا
 ناف هيج ى لهن عاسسال ا ىلجيتال جرحا ذ او هنلن
 دمت هوضولاول زوتعو هعيان مطقنا كلل نصرتكا ىأت
 تدخلا اجو نامكاوساهيل اهتروملا جراخ اهناضن

 هنكما يح ثرح نير كك هلقتسا ءل جورخلا رجم ناو
 فق منان هييرطف اهدار اروا اضم داعولو رجسلا ىف

 لؤسلاو مهلسل !فعصتق ان باريت فييووادلصا
 ناو نر ىا ةجاحلل تسلا لخدا تكلا تشن اهم
 دووادياىنر مس هاور ةراماناوالا هنعلاسا ات هيف
 وكتعموهر صير اترك ناكمو هلع مزد ا بص هنا ا عوبترم
 كرو اذرعهنوثو لاط ن اف عصيالو هنعل 'اسبوهاهريي
 هقبرطو ىلصولو هجبانت مطمن ا لق ناو هقيرط نع
 الاوزاجح هقيرط نعل دم ملو اهرظتشط نا ةزانجولاع
 امرا اهيكريوا لضنا اهوحيو ضيرشا ةرايع لهو كلذ
 لسعل هجيوزجيرازعأإلا نبيو ابيل اهيحتجرا هوجو اؤس



 ا 2و ناع عرو ةساغ ةلازالد (هلتحتاكةطفعربع هباح
 يذلا ن لخبر ذ لكألا هدكما ن ارد وسلا هنبيكسل
 / 52 او رارعإلا نو لاو ءاملا ديو اذا

 نجلا مل هسنشم نأ. ورحل 2 جوج ءاخناوا انونح
 'تيوولتهنم فان نبا بيلم ددتنو ادي قرن ةجاد
 ١ موزملالل جوال ضم ف دلخب كوبر داو لادرس ا هوييسما
 ١ 00 نورا باتل ملشنف ةفح و ءاذصك
 أ تجلاز نان قدرجو صلوح نموا يلا 8
 0 دال هب قىامكديع ىنيوهنادكراع
 | الاءهنعوتال َهرملا تا نانخألا؛ ةرم تلاط نأ

 ا ثنا مك همباتت نوفل  هنعوا خت شبح تتاههراذ موك
 1 .اهريرط ىّمع ئكتمت نانم ةاكمسم اهياذ اهجرمصتم
 | فاكنعلا ايمان هزكتمم نمهحورخر ازعألا نمو
 | ىحيريؤد هلع اهركم هجرزحازكو هنمهز لاط تاو
 وكس ابو نايل اطل قلن عجر رز كام ظ هيلع فكئزلا له اجل لن: لبو اسس + اجل ا اى
 أ هنكماناو هرمارؤد جزحاو ا لحولام ماركا كو هيلع
 | 0 لحجر مز دلط دلطا هانا ام فعمزضلا
 ا م ح انآف توألا هلملو كلا هنكمملاذا
 ا ةجيحامأ ن ار دل تارك جرملاو ةحو نزلا
 | .ااةعلاتعطقنالط اصغوهو همزل نككاخ ا
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 اداو اهلوك هيلع نشن ةدايوس 5

 اينو دح ةمانأل جرخولو جرزخللىلا هرارضال مل
 ةمامالا بكتدال ديلا نال اضما تيل

 ةلصفنمانمىلا تار نارال هحيرانمالا .٠ ظ

 ليللا غن !بارلا نيد تارلارتع ف لخداع

 لحل كلذ ةداغلا نار ةمحل ناذارق سس

 فاتعاعبانتىفد ةمجلا ةدلصو م اةدلصلؤتلا
 نمردعب هتاذرذ نمزلىا امل اوحو يفقد ر ذل
 نمز نم عباتنلا ارب مطفنلالىئلا ةقباسلار ازعألا

 اهرزعرش ارذ قكتمبريعهنأل سان م جورخ

 ل رمل اكمل ذو ةداع هلمر لوطل سمن موزحك'

 بحي دلف ثار ,كاذاو ةباجر فو لكأل اكموخو ظ

 هذ قكتمم هنألو هنمدألا اذا ىتشسم هال هذاضق

 مرصنو ساو صحو ضعه تمل طبان ند
 ةرلاو ضاعنمطرتاع لاف كلا نا 5

 ياتو يكي مازن عا هكنادن سيحل هي ١
 ىدؤلا نر قوصن تلئ م انلا فذولاو هادا ١
 ىكتعم نزيل مانألا بح قمرا ملل
 مال انمروبزتم هجاوزرا نكتعاو هلألا هانزيفح
 هلو دي ريالا ىوم ىرولاديسرتعل لور ىو ٠
 تسير لكافه يلا ررذلا ةليل هذ بطي



 امن د دمعات اقل نان
 |[ خانواو دلك منال اىببلا عدلا

 | كرت امسل كالنار فرم ناهد
 3 00 (ةسيىهو ساكن دالا جيرلاو
 ١ شواايف ىف اومن وصحت 0 دن نينشلا ةلياو
 "٠" صخا هاهمق اها قال اف ترسل عباس ىف :

 ٠ ىراود توشملاكاثوا_ ىداحو هلييوتاتلاو
 ا" همنا "تلا 9 عملا ىناهي لوشد تو

 , ىلإبللا نافع مقل ةزيل ةلضت و هيت ]فاد
 ١ اهتنشكيئلا ةلبلل|يحواهل اها ن امنا
 0 ارون م فشسكلا توات عمت | نع

 ظ دونر سول تطال أ ومس
 ْ ”هتازؤخو اعل 3 ةماظعلا ةبتحلاك
 1 كالا: ةكحإر ورك رمارفاولا لفرط رج

 م 5 هد يسار 5
 ا لنوع دعشلاو سانا 0 اد نط بتل ار نكاد
 . ةعئرو ةطعل لقد ه انعم ىت ىلتخا و , اكدر وعد
 ا نودع 5 رذنسمأل اددعن كفل لاقيرادقلا

 ا كظعاي اعيش قحيلا هر ارو ىلا ةعضر
 )0 لعن م دا ١ ظ
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 حاصل مل اي هن اعامريصير دفء نك منتو

 ردف ناره نوك توك حاصلا لمعلا نآلورمناذاهيبذ
 ىدوذ بانكهيف لزعا هنأل ءاىلامتهسادنع لوى

 ديفلا ىنمياقو رش تاذ ةماىك خس ىز لوس 22

 قاض يقرر هلعمرونموىل امن لاقل
 مو مقعو ر دقن هاطعأ يأ هنيأ هائآ يم ينل

 نالانلا ةاكالملا ةثكيماييذ قيضت ضرألا نال كن

 ثمر مكنه! ءاضفلا هانعم ليش نايك
 هازب

 هلباسقيف ارد اهرر مرر اضع (يضْضَمَن ثومألا نإ
 هل هداصإعةنسل اروما ارد ظ

 ةنسلل هر ابعو هد

 . >  ةلياو ةكبلا ةلبلاضياومشوةزيقشلا ١
 ةمايقلا موي فا ةيئاوةمألاهذهب ةصتخيدو ٠
 رفطصلا اًينناضمرنمرخاالا نول فني

 فكك كنا (ةلسلاو ةالمللضفا هلع ما:اةل اريح
اييصهناليلاغت ملال ا هاناون ىح 2

 هيدع هربأ هرب

 لزج نأ اطسوألارشعلانككاش هدر لو أل ارشملا ظ

 فكما ةرد ىنعب كماما باطتغكزلا نالاقف

 فكتعاوىلاهن هيدا ءافوتوتح هرزالو ريألا ثلعلا

 دعد نسنلسلا ضكتعا هرمد نم هحاونا

ل ديسؤأل ارشعلا لوح ىف نام هيد هحاوز ا
 رو
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 أنلألا وازوصم مل يعكر ازئملا رشيد رسعلا بوح الفيلا يحيا نشف وطب عسو هبل هس يلح
 مها يورشاوبراحا ذا م رعاشلا لوف ىف ىككاسلا ْ لازتعا هدارب نالمعرانالاوهر نولط كلاهي
 ا داهيمحأل او دحل دعاس نع تددتلاقب يي ةرابعلا خرا _رارينا لماع تاههط ا تاواو ءاسلا نع
 2 كلوفؤامكذل انزيم ثول تنال اهنحألا 7 ل تعراممرأ الار لارتمالا هيدارين لمعي
 ١ لوط مدت ىكعم امهر ةدابعلا ىف داعيا اد ءانلا لازتعا ميلتسسرزللا رض اج لوطي
 ادط عيت هتماذ لوط دبر راجلا لوط سر كلوث 1 ةرامعلا سس ءاسنلا لرد و ةقيفح غريزام | هم دلل نوك اسنز|جلاد ةذيقخ هيدا | لتعبر ريز ةماقكوط فسنلا ةَددلعوهر داجلا
 ظ سافل ىوطب نلون ىف ىرت اذ لثمر ةعيس هذ الع
 0 ةرزتمدشيرشمل لحدا ادا و هيإع مرا لص هلأ | كوس ناكتلاق مالا ءنع عربعو نانع يد
 فو ةراملاو ة داصلا ىا ةإها ظّضباو ةلبا كاد
 ناكاذاث مولرةواصم نيرشملا طلخي د كارر
 0 اع نعرض ىلا نباىورد «اسننلا ةزتعاد | هتافىوم» سنا تبرحؤو ىزثلا دشر رمترشملا
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 تي



 لحر اذا لو هيلع هنأ ىبص هيدا 2
 :انالعإ عو رز ا در شعلا لخدا داك ماهو مان ناطمر ]

 نسيف ءاتمعلاو بوعلا نازاىا نيالا كل

 عرتةماعرشج ل ناد نير سلبا

 رجم ظ . اح. نيرون بورعب هنقولخببو
 يا يتضبعلار نقل هلا علا ياهو بطي
 ا قاررالا نم باتكلام اق تتيرمالك هنو س21

 بيع دعاك نال هل اهم لجل

 ميصعو تزسفلا_ىرحدنردقلا ةايلل عجاد
 نثال ةْمَحل فو ناصم نئافصنلا ةلبإ ىلا همدي

1 0 

 مال هل يدر سابعنا هل اقام نيب |

 "عم صل ئفصنا ةلياىفةضتالا 2ك 06
 اهيابراب .رلاو مقلا ةليلف اهي الامل
 فكي لي اكل تانرألا نحلم اركلا نيك هلملا ١
 لامال زعم و لزالزلاد بور
 ه«لنمرهر انكشاف اسدل

 سةر ل 1 ءاوهلا
 م ةابححارمب ءامس سما تخارح نا
 ناك سلا كلل رق دلل فايز م ةايح

 ُ 3 أ جرحا مغلا هاب



 ١ ىف ارصلا كا ذ فنا زاد لباذ نم اهلشسملاةليللا كلا
 || مدن 000 2

 1 ماا مالو ١ سيثلاّمث نودع امو

 || لعاذار اييلا ءامسلاىلا ظوعحلا جول نم دلدجت ارم
 نقلا ةإملامقاخلا نر!( ك دع ابر ياردقلا ةليلام ١ كارداامو ىف دل هانز نا ىلاعتل اق لذ
 . ةظدحلا مول نضاوزندنعر أش اش امطنت كاذف ناف
 ١ كده نت وعسل نها عم عاملا, امسأاملا
 7 ىككر لاّقاذاماولانذاوذ انا دذو لبرج ص هند
 | واق رحنا ردوعإ ىلا ءاوقل نآرقلا يا قفا اهلا
 ظ ِهوْنْساَن ةرعلا تيىف ةكئول ىلا ليج ه ذلماد ظوعتك

 ' نيكو رئا ةؤسئرأ ىلاعن لوقوممانحر مع
 | ةزعلا تيبنميل اننا قولطألا ىلا, لضنر هبشك
 | هتدلثف سو هيلع هلدأ لحم تلاىش ىلع
 ١ ترمصؤئلااةوارديا ةجادكل بحب ةنس نرشعد
 ىلامن لوي لزءام لواو سو هيلع هللا قص ,ميدل
 ىلا لوق لزنا امض اد ملاعب ملامىلا عير مسأب اتا
 ١ ام ضن لكف و دل ىلا هيذ نوعحر اموياوطناو

 ّ مو هيلع هلدا لص ئطصللا ساعو ىبوزقلا



 دعب دوكلا ا سا
 داصغاويلا ارعاو لات هنأ هب ماا ةعسمل ايلا د

 بكرا ف دل م5 ءيرع هداهم ةيصاخلبم |
 ب 2 ءاينأل اولع لنا

 الولابرضكسنزلا لافو كامتلاف ةنحار ةزج

 ل تا

 واد ةجاحلا بج انرفم ءانلزنأىأ كلزك لو
 0 ل هيكضل ال هبا

 ّ دسو لاقلا وفا ن هنراجاكو د دحت ناك
 لارا كلل الوزن زك لد اتسم هيلا لسيما 1
 يهظهح ىنع كائن هّيبرغت ىومنل انمم ىواضسلا 7

 هلالدمط قدا بكل ازال ايما ناكميإل هيمو ]

 ييرتعب لاقر عملا ظفح ىف هنكمي ارا ماكر ا
 الرجل عتانل هنم نأل ةلحاو نجني لاما

 لاس باور قام هدهد اتقن ل ارتااممالا كلز ىنأت
 دما (نالا يور لمت لعِذو اليو لوضر اخاوهامهنمو
 تلزنا اعز منعدألا نب ةائاو نعسصتسلا ىورلاب
 تدشن لبا ملا هس لا

 ترفل ون تخشع نامل روزلاو هنم كرش

 .رالمهأب فككو باور 2 هنم نيريسع رول مرا

 ةييبع فا بالو ىدروالارمست دىقدوس لل



 ظ 1 ةرشع نازل وجالاو يسمى ادوان الزاد
 0 71 ده سل 0

 رضن 000 و نيرششيو عد درالنارملاو
 ( ؟ةرسلر خلا و يرمز ضف رف لاصن لمعل ناو جا
 ا كر 0

 ظ ٍ 7 اركو مسن ف كام را

 اهقمحر الو فلألا الددو نادرتكتللاما
 َ مثدحأدوب ىلاعدملو وش اق ركل ةملاسلا ديزاد

 ذ هنأ سابعا نعوور ملاماو نس فلاسمدول

 ليسا تلعب م قميعمرا ىصهدالوس
 ١ 00 الاه هال سس ف 00

 اع ماسر هيلع هلأ ىلص هلبأ لوسر كلزل عشت
 ا | الاخ وسلاف كلذزركت ومد مدش ْ

 ١ ليل هنبأ ءاطعاذ ةكارعا اهاذأو رابعا سلال اصقا ىنما
 اهيدرجولا َّى ىاروتضلا 200 7 لامن سدهلا

 . كتر كيهل اهمازسف مدلاىبيارلالا
 هاداودر كلام نألا نع ءو ةمابغلا يياجلا ك دمت نم
 ظ | يفاهعسا ماعلا وه نب اناتصم ل نع
 ممهزفسانلاراع اىار مب هيلع 4
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 مربع علب ىذا شمر عل نما وا ال نأ هنمار ايعا
 فلا نمريقلا ةزبل ىلا فن هند ءاطعاذرمعلا لوط و ٠

 لاقي ءايبألا نم اسبننأ هيمن: بهونعو سوس
 ملاءانحأو ماقريت هموثدح اكن نضال

 هّتحوزل يا اوزجم امل رجلا همزونال نايك

 "تالف اشكالام كانطعا آنل همضْتوا تان
 هلجرو هيدب نعتو ظوتسا امانرحك هضْنوا

 اهتديدح هنو كيون ىرال كل :نعاهلا ف
 امك تلفن كلذ نع اهل اذ هنعاطقس فقس
 ةرعتلاد كصيود ئتايندلاىفاما كاقغ عن

 اوعطمت هيوقىلا تعدو هرم هيا مناع"
 ضال أعهب هسافسحت هنيعاوملكو هيزأر همنا

 لاجرسصحا : اهسنأةدرو ةّقعاص ةأرلاوعساو

 ىسيبملا باحم هس وتئلا ضهرها جيد ناكم
 يجى غلا دلما اهدوردأ لزتاف ةنمماسو عللعوسا

 لاذ هررعنبىبعن تع اح ىبا نيرو سوتولا نم
 ندعيرا ابوي ماسو ءيلعمزد صبا وسر. ركك
 ةهرط هوصعد ل اماع لد اولد ا بع لج عسأ ىج
 حيو زوجيلا ني ضزحر ايركدو بودأر كرد نبع
 كل نيماسبو نب اص هردا لوس يف نون نبا
 ' وه ةرادعن م كنمإ - يعبرجج اي لاضذ لبرج هاتف



 ًْ ان كلل د نما هلنأ كرءادّمح ماع ني امترفنل
 لبان 0000 هليل هال زئا انا

 ا تعاسل ضف دلو
 أ ما و هيلع هربا ىفص هزبأ لوس كاديرسش
 ا هل لاي نا نجا ىضم اهذ لجيل ناك او

 0 حلا نا َنِِل اوطعاذريوتضلا هللا دبعي تخلع
 | بعكذو داعلا ن بذلوا نيد اعاومس ناب قحا ازداك ظ

 هاج لام كلم لاس | ىف ناكلاةراجالا
 ىع أ برا. لاو مح ن ا ندلفل لاو ام يملا

 . أر فلا هلل هفزرت ىرل ور يضنو ىلا دهاجأ نا

 0 ىف انهاج هجر < 0

 ظ ص رلولا كاز لسمو ارز يقيش هلدا ليبس

 ظ 01 1 ا رتل دلو لكن اكك هركسعب
 ظ مس رم[ فلا ىف دلو فلا لضفر انزل اص نبل اف
 كلر ري دحا ال سانلا لاف لشقف لئاقد علمت
 ١ ىحرمرولاَةزمل ىلاَش كلنا كتئاف لللل "نتن رس

 . هصلاو ميلان ك للا كلذ روسنمرب فلا نم

 ' ىلا لس دالوأل او نشنلاو لاما خلد

 رانك ضرالا 0

 : 00 7 ى كالماد
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 خب تاو

 و بايوأ موقدعب جوف نولزب يا ةرلادعب ةلا متت
 . بحولعل ارهازلادع در ايدارملاو مون3دفصنو

 هكذلملا نمّدْيْن اط ليقو هريعلتو مالا هلع

 | ةنلا كاف هاطقو عررؤرمالكبس ىعب هر
 ةملاسوا 0-3 ةلباىايهد لباق نم اهلشمهللا

 هعولط ىلايلريغل | عولطا اهرفرتلال نون ئيتيحيرم
 اهريعو «اءامقيو ةمدلسلا ال !ايرؤرموي لف

 . جقمشالو اعواد نمي نا ناطشلا مطتسالو !

 53 تاذ كك دلملا ا لش ىئنعم ةاس بوكو 3

 لكىلع نواس ءاطعلافو ةيالا_غتد ىمنلا
 0 4 0 ٠.١ ١

 ءاأ 00

 0 بورعن نور نيد سومر نم ةسعومو نوه 3

 نم ىيصن حمد د دع نمازي جفلا عولطملا
 دمعسلو مهو اصبو نينيؤملا ءاعدىلعنونمؤبو
 مجضر نال, ارق مورلا و ةككدلملا لزنت ىلاهغد لاق س4
 ىتح يه «ةلس ابل عم نش هيب يارعا لكم

 هلدا ىصر سابعنءا نعي هعولطو ا ىارمغلا

 لبى حملات هلدارمأي ندهلا ةزسل ناك(ذا ل اذ امهبع



 ] هتلر ناعكمسو نع ذلا لزب نا قس هيلع
 07 00 ا

 هديا مهينول ةككدللا ومال ليمحز كرا
 ْ 01 ديو لعق يرد نبا مج امقو ةيعكل ندع
 ا هيلا ارتبال ور ةرجحال هرادوتالوانسسيوطتح م و2

 0تاكع ره
 ل ل ةككدنلا كمال هنمومو | سومه

 | نين ةروصرا مارح نب نجي ز جوا رز خوأ بلك ذ
 ا )ع - هلداوصرخةرأل نررفغتسد د ولهمو نوسضر

 00 تو 00

 تولوقش انرلا : ءاىحسلا ناك س7

 ادن نزبللا نأ انزلاق انك 0 ظ

 000 مل هرعوردا ىصرتت هنالربشل
 | رم هع ماو صرخ ةماُو ايحهردال مد اماسدلا

 رمهيجلاط ىف ميعدشد 0 ليت
 ١ صضتتلاو عيرستلاب سهتاوصا اين يدك داموا

 02000 0-  ةةحس 23

 يوكو حت

 ْ ' هذه هلناىطعا املا اركك نيلاعلا بر ىعااتلاد
 ءاوسةمكحلم 3ع ناوضرلاو ةرمنعلا نم ةدألا

 ” ةلاتلاملا ةرالا ب نسال اءاصسلاىلا انرلا
 تاس ناكسساي ليحصل قحباساول ازكهد
 ١ ١ اولصواناؤهمضاوبذلا د مج رناومحرا
 | سك ا هلا ةررسفا
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 ةحةئواملا ةنج مسد سرورلاو سلا, مه اوصا ٠

 برع مثبت نمجبل نعد سو دزملا ةنجبو ميعتلا
 اركتيومملاعلا بر ىلعءانشلاو ليلها وريستلاب هيوبص

 ا ول ندا اما
 توغ كلى عل هلا لوقيذ لعاوهر كّيوص تعقد
 0 1 نما حاصل ةجرانلا

 ” لحووز عمرا لوقف اهيحاط ل اخلاص تمنشو
 ةناثإ نمو دنعدك ةمأل و ساي تثدص

 ٠ معرطختالو تحمس نداالو تار نيعالام 3

 ٠ ملسو هيلع هلداو صنم ناجورو سنن للك ا
 ١ هل نم الات هدا ل امذ هنمالجتأل موسم ناك *

 , سدوطعا ىنحم اشيا نم لتما مزحا“ل ىلاذ تعنت
 : حاغيلع هاا ناكلذر ءاننال ل دم

 ورثه : م 5 6مل ارككو ىولاو ءلاسرلاو جورلا ةاككتلملا

 ”6اؤسل تيوولا هزيل كتم ىلع مك حاملا ةزغأ
 ن6 لوسر نا كملت كااع سرا نعبر ئمةجيرلا

 “٠ ةركوتذ اسلاج وبِلسو هريس مزنا ىص هلل
 4 امض علل نإ فش ان رهاراطحمو هنم بولديف

 م6 تدارلاو ىدلاب موظنم اظدا داو للا

 كأن لمحت هي ديني. قو قانا ريتفلا نسحا نم



 | روصو هنسح جدأ هرزع هلداجص هزدأ لوسر
 | نان هر تح هصدنصل فكر جلا جحراطم
 هبعيرتر هراقسب لصلا نمزخلأب نم ل مرا نم هربزج
 إ هلدا ىبصوتملاىىر نيب فجر ىحياطع انايزرصلاذ

 ا لامن هزدا لور كيلع السلا لف ماسو هيلع
 ١ نازمولا تالا لاف اطلا اهجا تلسلا كرعر
 ش تي دف هلت أسلاف تامدام نلمنا ذاطو تج

 ناو ىجلا دام رج درا نأ تدر 1 ارلا
 ْ مضهراهم للا نادت نجلا اع ءجاوباوتلا ى
 ْ هكحمإ از نءاطلا لاقت ىلسو 2 دمها 0
 7 نزععؤوضو كّريوص نسح نم ترجل اذ

 ام ام غلسبابو كيران هرخأت اجلا بدت نام

 7 كلا يرض للاعت هزدأ نأ لات للا نمدزخ أ
 ظ بودلام ىلا علمت ىلاو كا ايرطخ ام ماع نيح
 ١ هلع اقنع اطلاذخأ ىلا هوفع ةعسو هلم
 | دنا ليبجوه ل ضف ماي بلا صلاو
 موك 0-0 نيرثتح مسار كلموه لشو

 مفعا كار فا ا ددافللا !ةعدانبلا علل

 . متفلهحوزك ر هحيوفلا ساردكق و هاشرلا نم
 0 كولا عن هلداروسد ناسل ىلا ف 7 قد

 ” قا 0

9 2 

 ا
 00 ٠

 | : ٠ ا

 ع منيو ع

 ٠ 1 ب جريج ب7 جوع ع+ -

 7 وح يو
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 د 5 دلو ديمعلاد

 هما 0 ٍٍ 0

 ههاونار وبرك نأ ةداذ اج ميسا 20

 اهل مقلا ةام ىلإ لَن انسعو ةردغهلدأ سي

 ةمانستر ىئاصلاو نيماصلل مختسنن اهيا ةرلعو
 2 ابرك الا ملل مسي هلباش زل فل

 ةءععللم حورلا ههحو هند ا مرككعل او ىفلا
 ا نوعس هيدا < توقيس

 عج هغل فلا نوعسناسل لكن اسل فلا نوعس

 لك نما هد هردأ قاخر اهيكت نلوم قى هلا

 نبالاق ةمارقلا ميكا ةككالللا عم طيات جست ١ ١
 هعسو 2 يتلا انادي ىزلاوهسابع |

 0 ةصككر هل ولع هز رغبذ 3- هلوطءاو

 ىةا دوز مدلضئالاو » تاوم مهن أ هل هزدا
 0 نمفص فضلا نا

 لايو ةككدلمللا نخ يزال 2 ةكلدللا ناو
 لحوزعيردا مدن نس كيف او ةكك كمل فرس مهلتاقم
 هأدر ٌةكدل ملارعإ اد هلنادنج نمد حمه لبشو

 جورلا لضو ىورمواذل هاككو اعوفر جرس أبع نما

 ةدكدللاواغس موفي مظع ناخة نسال هاذ اتاب
 قلسلا هردع ليربح اهب لزم ةمحرلا مورلا لضو افص



 ا 0 هلوت]لر. اهله ىعو]مللا هزه كا دلل ع
 جا ئاورابع نم اند نودع هرمانم مو مورلاب دكا
 تيالزعمازألا هور مورلا لو سنقلا ة هد

 00 نس زئلاءانل نذنا اير نولوه
 مدح اسمو امىلا نولزريم نذؤضانرالوا

 ١ نكسب نرمي نودوعدو نلصملا 0 نوري
 ١ هزهف انوجرا :اناوعا لكوانحات ر امكان ايد

 1م ١ سم ع هىرلاو ميرصلا نم ئئض هلدأ
 . ىعر ىعئاسلا دنعهص "0 يواملا ل

 | دهلك نايس تاهل م دالش كف هنعمرأ

 ا ةلضلا زوكىتحاهيلطى هللا كش ناضألا
 لك هلمرل مروا هزيل قلاط تللاةولذ نيقيلا ىلع

 | هلذمؤالا ارضمد لزعتد ل نانريحأل نيتمل نموإل
 . اهاعيا و ىلايل نوكامجاب اوهعتاو
 ١ ةد اعنعنجلادعنءو رمت رك جى رمسلا يور

 ْ م هيلع هلدا صورا لوس نضالاق تماصلا نب
 . ضوالرشعلاف نانعمر .روتف ىهلاغنرمّملا ةالزع
 ] 1 ناعمر نم ةلشرحاوا نيرشعو ىرحا هلل
 هنَعلا هل اورخ ةشاعنع تنيزلاد ناتو صا
 ١ نحا ىورت ناضمر نمزحلو الل اسشعلا نمزولا ف

 أ اوشلا اعدم ةرصس نيرباج نعايضلأو ىف نيطلار



 فايرنو ىت ناضمر نعرخاوألارسعلا ف ىرقلا ةزم ٠
 اصلان ةرابعنعىملابطلا يورد اهيتينهاهّجْأ مرو

 احدنا مقلا دليلي مخ نا برا ناو تجي ادوفرم
 نسأو هللام نس يس مكىجهو عانت و اعزانت نأ نكلجر

 تائه تخاذ بعكل هر عنيد يسد دءدح يب
 اهزطاةنريصاختللا لامسالا ببسجولك نم اهينييعن

 نيرثعو ىدحا ناد يحتل ةعساتلا كلاعلات
 سواي ةسازخاو نرشعرو ثددلن هليل ةعباسلاو
 "د١ يِراتلا ف بعلا قبرط ىنعاذهو نيرشسعو

 ى#انال هني ابلاب توخي ام انروتلا فن زواج ١
 تسلا ناكادا ده كطيو يان مارش. نم عجاف ١

 ل نك عفيف الل ١ نكح اذ كم اك عراكراذاصنان
 هليلةّمابلا ةسماخلاو نياسعو نينا َهِلَةِضاِبلا
 ايرشعم علا ةلبل هّشابلا ةعباسلاو نيرشعو تس ٠

 ميكا فص هلال ور تعمل ل
 هليل هنرتسعو عراةليل مهلا ةللوقي

 اها نميعا

 نةعاص مّمحا لاذ هنع ولدا ىنعر يمكن دتكن مت
 تيرمعدنعرطسو هيلع هند حض ىلدا لوسر باحعا

 "كرو ىدقلا هلل ارك رشف هنعهلدائضر باطن



 5 امهرنع هلدأ ىضر ساعت نعأ كلذ نع سمسم

 0000 اقوم 9

 ظ مللام هلع هيد ىطر رمل اقف تككاس سابع

 |00 لا نال زن ةئاردل هلمستالو سابعا
 ١ طلو داس مهايأ هلدأ لمحدتر يو لكمعو

 | نعت نم اشإ ازرا اخو جوتن ناسنأل ئلخير

 ظ 000 طاوس ان حمو تاومس عسانقوف
 اعسراجلل يرد احبس ناوطلا ل عج نعحيو اهيسيراجملا
 ظ فار ذعلا نم ةعداسلا 1 ةادما هلداو نظاو
 ! لو رنع هربا ىد ىضر "تالا لبر عخ هذ ناضهر م

 ش هلي تاس ابعنبإ هىراتك نع ىد ري ناكتائو

 ظ تقال هز سابعنا 00000 نم
 ا سامه نسح نبأ يزرع ور دف ٠

 ١ معن اهناوهال ا هلال ىلا هلبأو لوغن نوت
 ا ليللايهةزمل يا ماعأل ئاهزداو 0

 ”ايواهياض ماو ريل هلدأ ىنص هلدأ لوس انماىجلا
 ا تيحارتلإلاةدوعسم نا هلئادنع نعم نيرتعو 5

 اى ىتافلا ناممسو ىلع نات عيورمعو كاوا
 ملل هيزعدلد اىاصوررا لوسر تيبىف مهيع هربا
 ظ بصل ىلآ ايوه صف ناطمر روتنم ترشعو عيد
 هرفاولللاهزه ىف انيارما نمل هلدأ ادا لوو |انلذم
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 نو ١

 9 1 ١ ش 0
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 0 لقبا هنهل ليان نسا
 ناكنمجروولا هايل! اورح اءوور مرن نعءرمحا

 امن عذارطلا يرو يرشعي عس هليل اهرمتسلو

 اننةماكررو رت س للرقم للا وسمع اكرم
 ين ايلاتفماص_لع هدا صينلا ١ جر ناسابع

 هلب لعن هلل نرد ىصلا رو بكرت هل

 نينملاو يملا: هل ل علاق برغل ءاللاهنىقفوينأ
 تا انما اح ناس عنب نع كر اني كورمو

 (كاَقمَصلا ةللاو رامايو هيلع هدد اىنسهإل
 ماس هيلا نبأ ىاص يد الافدرحازألا ظ

 ناكر خاوألاو قتاط اوندت 0

 هفدالم ا يدلل عبسل و اهرحلك اهيرعم

 نلا داملاهياي ندم ةروسف عسعضصوم نم رجلا تملا نم

 هلل كلذررت 5 ىلاعدو هلاصسيندا نا اهدحا نيشعلاو

 مسد رمل هزي فررحد امو سدعلا

 قاتلاو نرش :يواعبس علت ل هلت ىف تي تيرصاد دا عشلاو

 نم نورمشعلا د ةعداسلا يهيم ةيككي ه (ةلسلاق ها

 مرتع همت ذك هناك هيون دل اياعا هاا
 هميل ىثد نلزنا انا نبملا بانكلأو ىلا دلت نم

 كرتسو 0 ءاييراف دع انور تلا



 ال

 أ يدعي حذو ليم اوجو ءايلعلا رم ورمعو ىلرعلا نب

 0000 1 را سلا هلال
 2اقاش تامتت عب نرْشملاو جاسلا زل ىا
 دحا هلداوهاطو ةريركملاة دق دع انلاده عك
 ظ هنعوقرر تينا تاركس هيلعمدا نوه تارم تلت

 دوي كرار داو ع عر هللا هاطعاو ىلا باذع

 ةليلئام دلعارحو 7 ب ةلرقو نحمل
  بولطملا يعي ءاعيلا ةجار حلا ءام ةيوزوكسرَدلا
 اد نع عانوا انعؤميلا يور كلر سعو ٠

 دمرت نمي نر عيو عيس دلل ىف ىلا ءام تكز لات هابل
 ال دجرانساب تتار أ ىورسوابذع هتدجود

 عسا قورو ناك اهم دوعيمى ا ابرد ب برمي

 هرسعو عس زل قامت هلبأ ااعرا اع ناد

 لع نك ةأرمال ان كلذ هاماعب الام هامل
 نان و عيس هليل ىلاهن هلد أ اعد ةنس نول سرحان اك
 ظ . ادا ةليس هنعملباوضر ىعذ اًسسلاد محبو ءاسل قطن اذ
 | اهيهنرشملا كلان لل ىف وأ نيرشعلا ىداح ةليل ىف
 ماسي لكور اص هنالرهاظ ىأ ىيدايرميقلا ةليل ىفىا

 اهيمحعمس ناو هنمرتو ةليل فرح اوألارثسملا قاعئار
 .٠ عترملاو ىداحلا ةلبل كلذ ناكت نيطر ءامذ
 ا 0 تالا ليلو نييحملا 0
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 1 ىداحلا هليل فكو رهسلا نا نا جو ىلسم

 0 نيطلا اهيد ىؤرمو نرشملاو تلاثلا هاو ٠

 سن نمزداد._عنعو مر ٠ هيلع هيناىفص هلدال وست
 الوال اعف مهلا ةلل ىف ئرنحا هدا لوسراي تلقلات .

 كترضال الا كليا ةةلصلا سانلا كتنا .

 تبعا نع رهيرلا نم سرتعو ثدلذ اهنا نككو
 ليف ناضمرىف شانانا اسهيس اهي ىلاعت هنأ يعن

 اكن ا هزل كلسللا ناىلا

 ماع ع زورا اص هلبآأل وسر طال نانطأ نيل ئ

 تول ةإيلوهاز اذ ةلبللاف ترطنف ىصمرهو هتيتاف
 ظووت اهيعل امر هردا ىضن ةيشاع تاكو نرسعو

 هلبنائصر لوك نيو نيرّشعيو تدلث ةليل اهلها 1

 7-22 نيرسعو تدلن هلم اها ناكها هنع

 لا اناوورملا ضا ىف ةدنحلباصألاقدصم نب
 لسعأل تهزذ لاذ ناضمر نميريرتسعو تهل هليل ١

 مرهعأو ىلاعكصا تناف بزعءاملا ١ اأن ءلافدطنلا ١

 ىفالا ىاهاس نابع نو تكألاو بزع اس

 3 ورتعال نيرشعلاو ىراجلا هزل اهنا

 هليل مزلدال 0-1 انصب هليل
 قاما دلو لمس هادو 5 2

 يشمل ال اق 5 سلافن



 لاذ يد نشل نك اباوعاوا اماعيو اهرمعيوا

 ظ ثيداحأل مجتالداولا اهم نيرشعلاو عبارلاوا
 هنع ملدا صر ىقئاذلا قادت كل زنا اهي ةضراعتملا
 1 يرزللوتلا ازهر انخاو هيضتجي تاكل اب عجل

 ] مه ةضورلا ىف لاذ ل كو انفلاو هوب وى
 ا 0 .. تلو ةمج اليل ىف نك اهيا 8

 ١ ١ 1 وبال هني نيم سوما هلا
  ىتع ىلا هؤصن ىلايل نماَربو نجل عقنئحولايلل
 ظ ا هركذ ىلا ضياضلا

 ١ علل ناكمجلا مون ناضمس أ دسم ناك ذا هنا نم
 ' نرتع ىرحا ايزل تكتيسلا ناكتياو ننعم
 أ  ن اأو نرعسعوو عبس هلي ةةاكحتلا ناكنأو
 تاكا للا ن اطراو ةرشع عجات هزيل تاحبسألا

 ظ هليل تاكءاميزألا ناك وسل
 نرشعي تل تلي تاك حلا ناك او ءرشع عيسس
 لاّمذ طئاضلا أده ,سسفرفنرئو
 عن تواسعمنا نا

 ] هدوص لو تيسسملا مكن ناكتأو
 ِ يعدل اة ىداحت

 2 ةحافق ميرصلا مثيلا له ناد



 , سقْسأف تمرام نيرشعلا عب ام

 0-0 يسأل اله نو
 رسعلا عساف لصإلا لج كماوب

 ديم خلا اننا ثذلألا عبو
 ب

 اهينرنسا.له نا اميرالا و

 ىعتعلا أس باهلصو لطف كنود

 درج ةرهشلاب نارسخسوو ٠
 نسل لوو هيشع ل١ ظ

 ,. ١ ةعجولل ليتلاىف اهطباضو
 ولا هلا © ةتلانعن كفاق ْ

 لهازكاه يلع ىزلإ والو بومدراو سجمرقلا ةايل ىو
 هيلث هناك ناضمر ن' جرمسعو عوس ةلبل اهيا معلا

 دحا «ىألا بهذ هللا وناضنألاو باصعألا ف لعلا

 املا ىلايلميجي ةزاداهي اىلأ كلام بهنو لبن نبا /

 ى ةص ااخاهيا ههدمىث هلع نا مرسلا نكل "

 ءابحاص لاقو ةفينحبلا هزيوهومن ناضعت

 ةركر هنو ابا اهيعل قتال ناضمر نم نويل مزلت

 ةلبل ىغمرمب هتجوزاوا هريمل لاق نصت فهلا

 هن اؤمرعلا ليل قااط تاو ارحتنا ناضمر نم

 كتالاذو اخ اهجوكر ار ألا ن اطير غريدىتح عمال



0 
0 

 ا

5 
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 ] اذا ممن هييحااضد نعي ىلا محار 1

 ش٠ 000 ها نالخالر ىلا ىف ةلبللا
 || نكك مرا لوف ىعىوتؤلاو اميحلا لاق هيصميعشو
 ١ يمن الار نال تلا ىرعباهبتض يلا رك هنيق
 ١ اًوركر لوأل اةعدر اتاهيست نيرشعلاو يلا هزيل
 ا د: كااهوببو سانلا نكيروقلا ةليل انزحا يق يل

 ١ 0 لرالاهجبلا

 ٠ ناضمر عجو اه |ب لولا ىلع ةنسسلا عييتج وضع
 1 هاض هو يحد هب لوقل ىلع

 ١ ضاعلا فهبضموحاو اهيعاقيم يشيل تاعاطلا
 ظ 000000 5 امال

 ىتحاو هنداوغلابيل ؛اكيل ىف ةياجلأل تح أر مهلك
 0 َى 0 ةلحألا ةعاس

 ' ارا ف اتساهيعوبلا ت 0
 اد ناهد هاامسا ب م

 ٍإ ا قايم مصل زواملا ىف ىعسول 2 ظ
 ْ | انا دل يحط طعلل لئاربل ةيتكايخاو اهلك
 | درا ا طدامنانننلخت احل دكا دعاك
 كلا ىف دهيحاو ىدقلا هلم نعت اذ ديعلا ن اىباتلا
 لوقدر هتككذلع هر ىلا هيدا عاب اهكردب نأ هاجر

 ' هامرل نوكتيو ضرآلا ف نو دل سف نولوفن

 8 وع 2-2

 7 2 3 تنين



 اهيلمحول فكك ةنونظلا ةليللا ىف هراهيجلاو هدحاز و

 معاج !ىلامتملوق نونكم ةكك راارهظن لعذر ةيواعم
 ف ودع ةيلعاهاذخأ كلاذلا هي نيل

 ةدابعلا ىف ندهيطرجأ كلذ الاي اهدامتلاو اهيلط
 لس الا هيبنتلا ةيولعم ةليل ىف تنيعولامن ها
 ىدقلا لسماع ع اسو هلع هلدا ىاض هلدأ ل وسر
 5 رراالوةادك ةرا هؤرتسو اةجاب ةال هلام

 مع ابرشىترئالو <ر ال درطمالو اهيند باهشال و ظ

 ؟لعتسال ارح ةماعتسم يح عرسمتسل | علطتو

 نيدعاصلا ةككوزمل اراب ارلشعل كل ذو ءاضمىا اهلا
 دعس ىيباردعل ىذا ءادر ىفو اهش تازانل او
 هليل ىرولا هايل تاور ىو نيطرءابزاهتمص ١

 ابن ماو هلع هردا ىلص هنا قملاو ميرورطم ظ
 مال ةرم لوفي هس لك (رفصو اهيلبل نعم صم
 وعسل اف ةرسو لولا ف ةرمو رطماهيند ًةرعو اهيذ

 اهلكماسو هيلع هلدا ىلص هتارابخاو ازكهو
 هماعمزبأ لصون انئلس لد اهيد قدصم ةوراص

 نيّياور ىف ةدحاو ةنسف اهب هاحصارخا
 اهلك يصنف ةدراولا تراحم اذاديا نسلم

  نااضبا اهب ام ولع نمو اهيد ضئاننال نوح
 داولأل اعنا اهينمو الجلاس نترك ل افنالا رب



 | يامر ةلالا ل ىح ةمطاس ناككيلكف
 ا اثم ل جدل عاهيمن مهباطخرا ةكلدللا

 . دور فخ اهنمو ؛عبأ د وجو اهنمد كيرعتضل هوجو
 ْ كذم سلوا معن ناك هم دلعل ده اهيف ةحارلا
 .ةلمل ةدك سا امرا ىنع ىعادمل نيرشعلاو با 9 نلاوربل
 ١ ضرس ى نسسكمشالو وطن ءدلملا نأل ددقلا
 | ل اهيمرعن/”مزل ألو دوجولا اه دوت نم
 | اهيوحروباهتفص رع ل نسل كلانا هيبتا
 ا "لاو اوةرابعلا ىف اهيرب ف دهم تارت عوج

 | روراهيزع ملطا اذا اهبديل درك

 ُ ل يدرك "هيلا لثم اهيموب أ 0
 ' ملعطعمال ب ةلباقلا نينسلا نب اهلموف دهن
 ظ يسسلا لاق اهي بنا ًاهار نل نسو اهلاعش
 ا 0 ركاد تراجي ا اهيل ةماركاهئيذد 0
 ) جت ادم ةج املالا اهراهظازويجال ءاهمتك
 ١ تا موعد تل د ال
 لير اهنا لاح عمن ارا ىلعهتعشرو ىلاعت
 ناو هيرْهاإل نا يللا تاق هدد ناخب
 ىحيوا هأِ رن لوصحتو اسشم ايد تاكول نأ دوب
 | لكان هل نيا رمت فره هلعاعصت
 ظ لاو ىزهَرلا ىرد يالا بحل ءاعنلا أه
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 نأ هلدلوسايانلق تاق سن اعنعيعم

 0 اونلاق اهيند لوفااهمرشلا
 : ايحا هل نسو ئعضعان وفعلا -_ 9

 ااتلو اناا ريدقلا ةليل ماخ نمي هلاوف
 قار ضأتاموةياور ىو هبنذ نممزّدنأم هلرغغ
 علا لصيلغ بزمبو ةعامؤ ءانسعلا ىلصم نا

 نماعفربرس نعيم ل يورو ةعاجفا
 نينخادّمح ةعاجرحفلاو ءاسملاسدقلاةؤما ٠

 نافعنعراسيجررمو اولا بصتلا ىدقلا زب
 اعاككةعامجق هاّسعلا بص نماعوؤرم نافع ننإ ٠

 اعاكك ةعاجت يملا ىلص نب لبا ض صد ماق
 لص ال هنا رشا رح اللات ءزككتملل أما ١

 نم هل. لكطمم هنايحأبأل ا انيمي اهمايق لضن
 لاهلات هنعهلدأ ىضر قربرض ىلا نعو .رسعلا ىلايل

 اب

 قل سئ زلا و ماسو هيلع هدداىاصد لدا لوسز

 ةزملابر نع ا ارسا نعل يربج كرما دول ان
 ياهنراو ىدجتد ىدوجو ىل لجو ىبزعي لاك هنا
 صخد اماو ىدابعنرقلا ةلمل يحا نم زاكي

 تررحلا تو رن ابكلا ىف عارصم ناهوتو هيؤدذ هل
 ةليل يلنملاة لينا اين نيل ءوشسعتلاد
 هيلكرت ناكناد ةحاح فلا هل هندأ ىذثرمقلا



 ١ لهلاو ىرطلا هيلا بهذ اىكأهنام هلع نمةم لجن أ/ ىدلا ةيداهبا مدل ناد ىوكغلا ىلايل نم هليل ١ لك زيكو ا كلذ يتسع نم لتصفا هلع نوكأ كلاص ١ كيرلا ةزيلؤ ليعنمنا ىلع يسانه نعلو لاقت | كورخلا لقتل نزيل اهم سبل وافل ىف ايل ىف ةلب | لك ف زكر ككدؤتم لح نص وضف هذ لع نرك أ هئاناواص دعا فزعو ىدغلا ةليل نكتلد ةليلفف نم نأ ءانعمر علا هزم ادا نكن اك ٠ تارمت كلت يعل !ضرعلا برر توعد برولا ١ ناس ميك مهلا ينإإلا هلا ل لاق نال هلع ١١ 1ع ز) نص هردا لوسر نعول سرم يرجرلا نعركاسع | نإو ىالورلا ىوسد جرلا هيبنتلا ىلايللا ساهر 705 نامل مل نم هربا لكي حأ ناكر دقلا ةلسل . يسرك اق نمت نحل ىو اليعس هلدا هلوح ةواقلا
 لنعمل هدخلافد اهتام ذل عنهن ى أهل 0 ا( ليعاهيلعبرملا ياؤرلا تفوت هنا ىلازمكأالا بهذي ا ايدام لع نم عئَس هلرءلغد لناو اهم اق هي قتاو ند

 7 لو نانا اهيماقولذ اهيلع ىلاعت هدأ هعلطا نمال
 7 ىلاعت هربا هجر يار وألا هل اذ اهياضد لس ل اهييرعتسيل

0 

+ 1 
1 

0 0 

 ا 010 1 ا : 5 7
1 

 ١ ا

 ةصقن



 ىلاباكق علا تح راعني سكلى

 ىو اذهو ىلا نيقيلا ىلع ةليضتملا زوي جعيشملا ٠
 اهارلذ هيد الون ماق اذا لمك اهيلعءلط| نم :اجمن

 لضفا اهرب فوأ هايحأ ىلا ناك دامغرع نم طز :

 ةداسسلاف ةماقتخل ا ةربعل نال هب ا

 ضفلا ّهاكز تا . تلق ظ

 سطقلال يل لوحد اهيجوم ١
 .رسحر صعسو يمر ظ

 لحل اد هن نع اهيجرخ د
 لصعلا روح رز ا 1 37 ١ لرع ه ١

 براد 'نمن ائكلا نعال ظ

 ادلو بورئلا دمد نكن مو ٠
 ادألا بحواف تام نبودلذ 0

 ناكحال ايو ؟«اص اهيحاو 0

 دلسلا توق لاا اهيا '
 د وك دارت او بيع نم ةملاس

 سانجأل ا نم ىلعألا هزت و

 ' كاملا الئ دألا اي سرس



 لن ا مير 2 لحاو نع
 قضقرلا يل رأعهيع نسج

 ٠ قلك تمسرففلا ذاكر "امك نايب بابل واد دولا وع ةيقادنتلاد
 أ "يا اهياعرنلا طفلا هندا نطف ىلاهت لوف هنمد ١ تيارا ةمفلا ةاكت هل لابو لفل كؤحر باهت
 ١ مكس نثل مهلوشيهو اهيلعسانلا نلخئلا ةةادلح
 ٠ ىلع تحوأ هما ىجعملاو كاضل (هلتدد هكارشا نم
 5 اهاهل )ادد اهلمعل همتو ىنعلل هيك ةقلخلا

 بصل 0 -

 جوي زاد كر د72 77772

 فود

 أ رمت زماءاصوا نس نماعاص سانلا ىعناضمر ن*
 '  هلدا لوي اند ناكدا لصففلا ةاكت ع انككردخلا | ديعس ب ارضو نيد نمئناواركد دي عوازحلكيلع
 ١ ىّسنماعاصوا غلط نما عاص ىلاسوريلع مزن ىاص
 " طفازماءاصوأ ببز نماعاصو اريعشم نماعاصوأ
 ” كيتلاءاور تصام هجرحا نكمك هجزحا لازا هل
 " نانا تضزتو ةمآلا هزهرشاص> نمىهر
 - اهييضرتولا ةنال يحو نيمو ليحل لش ةرجانأ نم
 ا عراه صن كين امعسوت ”.نوه ضو ناصمر صوص



 سأخفلا ةاككسانلا مامن نيمجدبملا لبق بطني
 لاذ ىيجيعم ديعلا ةالصولا موزملا ل اهحارحا

ع نيررجنعو ةالصلا امكتوصلا ىنووقاولا ]
 هلد ادب

 عترتالد ضرأل او ءاعسلا سب ناعم ناض مر هشس اضم

 ايضلاو هيت نيهاْ نبا هاو رطفلا ذ نضل
 كاعد هلداىدر سابعا نعو ةراتجملا ثيباتلا

تورلاووغللا نماصلا ةرهطرطخلا ةاكب امهنع ٠
 مو 

 ةلءوبقم ةاكيهف ةدلصل الف اهادان نيكس
 تاق دصلا نمرتتر صومه ة.وصلادعد هادا نمو ظ

 مصل ع اهجوحو تو دىلعالوارظنلاىف تلكدلقم '

 ىرذملا سرك ىلع هنع ىرإملا ممصواعم ىدؤملا

 هيلا امرتاضال طفلا ليل بوحر اهيحيو» هسنجفعغ

 ىلع ناضمر نمطغلا ةكوهو قباسلا تدحلا يف
 بورغلا ؟امتتقو ك دا هي دارطاو هرخأىلا سانلا

 "تعلو نم اهيحارح ا نوتكو تناضعل؛ نزح كاردا - 9

 ير عن نع نيديصصلار خ ديعلا ةدلص نبق نسدو
 عا سو هيلع هلدآ ىكلص هدأ لوس نا امهلعمندا

 ةلصلا ل1 جورحلبذ ىد:٠دنارطملا تاك

 ليا اهلمذ كل بلاعلا دع ىرج ةالصلابىيبمتلاو
 الل اهيل هركو نيدضسلا ىلع موتا

 نيف وللامةبيض/منع دل هنع ا هريخح ان مزكو دبعلا سو



 || 0 0 لصور ا
 ظ 3 ذاكر داع اضف تضر هنعاهرخا ناذ كك
 ظ اهيلا نيرضاحلا در در محلنا هل اهرخأ تروحي هناذ
 نكت نعورخؤملا لالا ةاكر نا مشلكره الند عوجلا ف لاق
 ٠ دورك مرمز هندؤم ةرطملانأ كلذ يف لاو وراد نكت

 " ةزععلا نعضمبلا تايفرحر ضع سو عهد ةالصلاك
 7 تيزاالاد 6 ناازه قلك املا كام ١ ىلع هنعاهما كن مير نمورماه,لقر هسفن نع
 15 "دو ككيش اكو هيون ىت بوجبلا نمز متو نم
 1 ا اممم اول يمل اداه ناهت دا

 ١ ةبيرثو هكوسسام تاك مسيل سضنف امككلاو
 ١ ضع مرو رهاط وه ارك ملم لكما كر همزلس
 || نامعي ابنا 0 هلع. علان قشرل ارخلاو
 ٠ نطق انس لرجل باكئأ ريع ادلو مادا ةفصد ئتملا
 ْ ا فبعط هك كتاحمأو قاسى هر ىلع
 6 يت الز ممصممل وزن هنع ةرسهيعال 57 هرع

 ا اسمر وكمال نييىكدإلا ىن قزهال هنأ نتلا دل
 ٌْ هنضفنم زلت نم ةرطذ ىصال ارذ اللا ىلع تف ازداميا
 | _هنحور مادو همراخي ١ رة مك بسلا ١ نم
 ] عا فاعرجماسأو تفس انا ا هتحو انكم هييرئز
 . اهلألعزشلاترصتا هذال عيبا ىف اهتدينلا هيلع بت
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 دهملارهو ةدابعلا ف اهلحهلم ةنلا ةعح نيو نحلل ظ

 تيحرو ثلا قكاداعن ان ةذودوم هترطغت دترملا ا

 اهيحرخ هلع همزلتن وطن انكم كاذالاو هيلع ٠

 ةدركماضفن هيزلتذلا لهالاو هسمن نع ىدوملا
 اذا همراخوو هتماوىا هد نعو براذاو مْزَسانرع

 مهنعلطافلاىا لضفعل روجر لدع نيالا

 هليل انكو ديلا ىأ 0 ىف يتحمل نا نؤئئحنعيو

 تع ابك للاداو ةدحاو ادب ةرسكأو ت لادم

 مه :نانالااةراط»#1011154

 ادن ايكلسملا ىف اهروعد ةحارلار كل ادررآل |نم

 تيزلاد 7 يالاكيتنلاو 5 كمسلا ندر

 مد اخو نكس نكرصم دب ناتاشا

 دكا | ماحب ةرامكلا ىف ىكاسهيلا جاتجع هب نعدال

 ”توكفاخل ةحاح دارملاو سرطم ةراضككاو ةزهذلا نم ظ
 هتيْسامواهضرا ىتهلمل ال هنوم ةمدخوا هتمدخ

 فاما هل اربارنتو نيسسممل اناكولام نفد دلل حرخيو

 لهمملا لع ذلاواو كلا ذل توافنلا جوك هر وسو ظ

 اهلدالاهذ فول جمل ال اذ ةرامكلا فداخت ش

 أمك هر انينل من ةطفلا نشوان ةلمحلا الدب

 انوزلا رضا فنيح اهدا ئراخبو نسما ءد جا

 ةلاحنرسبو اذه نيب تردد منو ايلاغ اهريحأ ري دعتل
 متيبرعدلضا روك[ صخلا دوحيت امرشدالو ادمألا ظ



 و

 . هيلع ىرجال اذهخومأ ف همر اى ىدد'الولد
 ' ةرايزلا يا لضهلا حي منافربح ا ل اررحاص ىعب . ناو هلحؤسولد هنعدض ارت وكاطإ شبر 1 ١

 | هضرو نع عبو مهي زراذ جيد جل يلع بحي من | وير كاجو عقد اهجاطاو سو رجرسلا ١ لكون جارتكل ادرعلا تن تاودويؤسا اذا هل
 ١ ينل ةويطو تولع و هسأ نم نيرسسعلا نيدعدو
 ا اذكو هيكوظانلا تك امل بوجيلا تكو هلحا هل
 ١ فول بديوان قو هنعلضوارلام ٍقرسوا بظطغ ٠ نو هنم هؤامتس أر ذغدرسعم ىكلاح نيدرل نم
 "  هزخلرسن لناو نيرلا ف تحبو تيحبااملا ةاكن
 ١ ١ بحي دلذ هنيعب ايرملعت ناكثيحو لاملا نيب ١ المل اهيغر تيرسلاد بوصغلا لالا اك
 || تسلاهاذ ةمغلاف دا نسأل | اهلي كراس عأ دنعذ ' بالاريزال مفقنلا نال تالا راسعال امهتقتن ١ هتيزلناورترلوتسم اذكو رسا ةحوز طف عرح ١ ميزا الجابالا ةزيلح نعال ندبلل ةريط أهناال ١ رمزأ آب ليم قا ةراع شلل سيلو لاخلا ىف اهيحارخا
 0 رامتكن عالو رن ءامر جبال هراسعا دنمك هل رمال
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 ءتحوز انو هاما ةرمف حارا هيزل الف برادا نم
 تردى رمال _مّيقفن هتمزل ناو رامكلا اهيمداخبو

 اراصولو دل اشلا هذهو نيمسملا صلو برع نبا
 لمهأل او همن نع اهجرتع الو ىرعن م ةاشتسسم

 مم هير ز] نم قطف هبزل هسئن ةطن همزل سؤكرا
 انجومن نيماسم اون اكأذأ ةيحوزرا ل ازؤوأ كلحب
 جن نال او ةانستس ىلر ألا :لاسلا نوككطداضلا

 ضيا طب اضلا انه نتئتتسو نيماسماوناك[ؤاديقب ٠
 ةداناتناك رح هوز ةرطف هزات لذ ديعل للاسم

 داهرسلرنال هنو هبسكف ا[قفتاهيلعتسجيو نأد ١
 دج ديعابإو هريغ ةزطتل داحأ توك دلك هن قرط
 ضانلا ىلع طف بي لذريلع فوقوملاوا د

 فوثولا دبعلا كك ذكو همنف هلع تجيد ناو ٠
 اهيبو ريكو كينو طايربو تسرك دعموا ةهيجاع
 ناو صحأتسل العر رمف ىجالف ةقفنلارجؤملا ١

 ن اريجألا ضن ىلع ج نكك هتف هيلع تبجي
 ياتسللعا قشر ناكلأ هريس عت ارسسؤم رح اناك
 اها نطف ضف اهيكحدل ةقفللاب ةحيزلا ةمدخل
 هنقطن نيرا سلا هزلي رسكلا نعزجاعلاريقفلا اهنسو
 ىدتسم اذه لكم كك درع اهينمورترطن ىهجحزلل الد



 لف ةلساف زب تكبتاعلا يوفلا نسئشتمو ثوطنما نم
 ّْ ةحورملا ةثلاو هنزعف همزلتر : هنعمل ديسلا مزمل:

 كلذ اسعموأ ادع 5 اراهجو هلسل اهيجوزل ماسلا
 ١ هتبرح اعدل ًاهنرطن هاا رقت اه ديس اهيل
 . ىلعاما ىدؤل ىلع ارنا ين اه 'ىلعينس الهو هراسدو
 | كيل اهلج ضدنع ىدإلىلعءادنأ بجاهناب كوغلا
 ١ نكنئلرألاىوونل عم ىطأل | وهاذهو اهيزاتف

 ٠ الو ناضينم جرحا سصتسلا ب ورقي بورغلادعب
 | قمل علا بجي داذ لوهيسال ءانبلاو تدلطآلا ضل
 أ بجواذ بورذلا لعد تامنمو ناضمءر نم نح كلردا
 ا 0 لا ليج تنع و ء'ىحلا 21 ا ادالا

 | تاكولو لحا ىلع بعدلف لاوش قليل نم زج كدي
 ْ .٠ ةفصان ا معيلكت بجو د كا ذك نين 0

 0 ىفداتلانحخلاو | اهدحا ةيؤن ىق نيدزإل دحا

 اهرحأ هبوب بيوجولا وو عدن رو
 ١ ىهو ؟اص اهيجاو ص امضي بوجولا صرخ طف

 أ 8س ش لام ةسخدارخبلا لكلاب نروا
 ١ مسهرد «ايسأ ةسمخو اه/د نو 2 مر هناكس
 ' نورشعم داش هاما وتلا هتعر ادغب لطرنإل
 2 ناحبت ىرصملا لكلأبو مرد ؟ابسأ ةطيرلو اهيرمد
 ئ . ليككهينلمألاب 0 كاز ناب كقنو

 ا 5 ظ
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 ىوبنلا ءاصلاب ةربعلا امنار ناهظتسا كريو اي مذاغاو
 صقيلال هنا نقساملو جرحا دّمن نأذ هرابعموادجو نا

 لدتمملا نابننالا صكف ةميزانافحتالاب
 ةنولّوا هيد بوعسو ىدحلو ةلاموهو دم ةنفحاكك
 هيلكيز. نأ بجي دأدما ةعيرا ءاصلاو رد ؟ابسا
 انو وسم بحجوا نييدا نيطوحنملمتشا اهرادقم
 ل همحر ىركسلا نيرل ا راهعَهاَضْعل اىضاق ناك
 لد صل اورطلا ريع ة.طخر صم مخي نيح لوفي

 اللعن نار يمل ال هعمل ام
51 
0 
٠ 

 فادح لكون لنهج نكمل عليل
 ظ انجل |مخنسمتمرطف ططلخ ةعادجلا قاب الو ةداملاه ٠

 دعب( يال ديعلا ف بتككا نم ابلاغ عمت انلا
 ةحاررو سورس يا اهيل اهيد وز رمتسد نم ف فل رحال و
 اان ب> رد عحر نع ءاصل نم صج نل او موصلا بع
 تلتلازخ هيلا فاضيو ْتلْيو لاطرا ةسمخ هنانلاطرا



 ١ نولطر ميبركمابا ةعيرا ىفرمقفل انك كلذ ويعأ نازح
 ا 1! ناوح ف كيو را اراتخا ديؤت 0

 أ .ةطنلا هيتصوتف ىلا عدول ةدا حاول
 | امض اهذخا عقارلل ناحرترطف نع هيلاريغمل ا اهمفدن
 ٍ لا دل يأرإلا توقبلاغ ةطفلاىا

 0 مق جرن دلتف هنع جوملا ناكتاذ كريع نع جرحا نافع

 : هلع ا ىرخارل- ىف ناكّرا و رهاطرمال اذ

 مت هذععرعت ىلعال وأ بي طفلا نلجأ اىلعءان
 ْ ١ 1 رس طنا هاصوعنا انه مرد اهلك

 دل تيمراشعا نم وزهءانتتسا ةعامجبلاد مكرم
 ْ 0 لفعو عادل توقاهيربتعذ 0 -

 | لمألا نال ءيلارلوصر دهعز جرن توزن ما ٌبيحرتك ٠

 ٠ 00 ءارشل اهم, الو هيفهنا
 ْش بك اصلع تاوق دلل اىف ناكولذ ةاكلالهرل

 ا كا 0 ا واتا لل
ْ رتل اهدزجبل راينا ل ال ةيداء نامهلو

 

 | بيتا تو ننعرخا اهوئر ضيع هكتككار نمسلاد
 ' ديكو انوواصلا راع اهي ازحا ةفصو بلاددلبل
 | لفألا محملصُم اسىذنلا بولا نم ةئاساهنوككلا
 ظ امال اولاد سرسملاهنمو تارضالاو

 ا كثار تلاوهد ىررلا نمدلاسو ,ةروكرملا ةيخالصلا
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 هلادامكعا بال زج الذ هيمو هيدادادسل

 3# د الا تود نع س انحلال انبعاللا :رتكذ ىوونلا

 ىلألا نعوراللا رحب اذ ى أس اكهنا الب ئيخراز هنأل

 تايضأل ا ةراز ئدأألاو ىدعالل !قراتعألا و هصقنل
 4 ةاهصتنو ةملا ةرانإل درصتلاهنالم
 رعملا يؤ سلاريمش هد تاسست ةطنماهو ربل

 سل ل رضبلا اهلشمو قمدل| سعس ينل ءىشد

 لوملا مسرعلا مت إس دنالخ ازشمو الإ

 اذكر رزشإلا و عركت عد طقالا - تت رملا 7

 ل ملا تبثتووفاقلا نكس

 ىهنللهامؤكا م ؟و زنمربع نبش. نيللا
 6: هلوغل هكاوعسلا مو

 قة مر اذ 30١0

 البرجوإ طفلا داك فكر وم نع

 هرم  تاحياقا ١ فررحا

 تافعو طفلا ةاكر تو 0

 دحإو طخ نع نيسنجنم ضع نان اصلا هد
 نولامعدإ اكول حاولا نمدلعا 000

 د هلم اعاص جيد | هزع دلؤر تلا طوال اولا

 ظ مج مافهمت اوس دحيلع ناطيلشلا ناكتا

 ناوريعسلا ص لا نماءاصو اربلا صلاخ نماعاص



 15 نمامصدال ادم ناد هنم بجيو تكا لهدحا ناك

 5 نافصنلا خي هلا اههميحو ا ناتوت اذ نم اغصدو
 هريعنألا هنم ن ىف قابلا فصلا ّعسو زدكأل اوهئزلا

 نيصخكن عما هيس نين ناعيصلا نم نينا عثدروصو
 ١ مرتي هناذ تيتلا ف نيف لنخم نيرا نيدسع كلم ناك
 ١ ىعامت ككموا اهيددلب توف ىبسنح نما ىهيلع نيعاص
 ١ اصعاعاص جرخدناف كتل نسرلس نيضعصو ا نسدبع
 ١ ةققنمك ضن نع جرت نا هلو اسعيدرلب توي يش ح نم
 ٍْ فيدل ارب الو هنيولعا نمر رعيوأ هيرو نعد بحأو

 ا دلال ىبجحاولا نحل يأ هلع ةيقلاوزبخلاد

 ١ ل قشر نماءاصروا ةياورو نك ص اس وهو

 | هيب 6من اكئررلا الو بيعلايعب الو كتب

 يه شن مرق ضعد نود ناعيصت أضع أول
 ظ ككسضلادل سمر بخيو لوعت نم كسئتس ارا نيشسلا
 ١ توون لضف نأذ ىدهذان ئتبضف نأ اهبلعق دصتن

 | هلطغدل هال ةربغصلا هرلو مدجمن تكي
 | يفصل هرلو ىلعو ضر (خلضد هفبشر ل حاشا يكل
 ' ١1 تاودلا قام نسكعانه مل | ىلعرآل ا مئاغاو
 ٍبأْلاَو ئشلل ةزطتلاو جوحا «ةلاو ةجاحلل تاقفنلا
 ىوتسا ناف هؤرشم رشدو هللا بوسم هنال فرش

 يرو



 هرم دون ان جرا

 ولو ,ةذلريطد زوال ةريبكل هللو فدالخم هل ن ذا ونح

 ىلوءاص فصررسؤملا كادعي 0 0 2

 قافدهلخ اب امهيجاو ىلح او نعي نارتلاببا

 هبحأو نب عاص صن دحر لكي مرحا امهنوثوا اعهرلب ٠

 نتليعلا' ةالص تاّولك تن مالا 5

 ابنال جزلاردعت سمن 5
 اركنا ىلراللا نسوا

 ازيك مانتتازعنا ادو اه 7

 ديالا َْى نكت جبفمول : 5
 هدم 0 ولن منام يك ع



 ا هل را ىل والا ىف سكن سو
 ا الداعةيافداعسشا

 ظ , © نطفلا ىف ةرمف د كحركلي
 ١ نخلا موي ةحعالا مكحو

 ١ ديعطتلاديع نديعلا ةدلص 5-5 ناس تالؤاو

 2 هزه تاصوصخ نما ىدو اممسهرلطيام 9 ىلا

 ا مضي هيلع هدد! ىنصوجبلا اش نيعلواو هداللا
 ] ديع كلزكو ةرجشلا نا هيام ةنسلا ىف طفلا درع

 . هلو ةلصقومالاب ةمئكذملا ةيلاوشيعمالا
 . ناو ضال ةدكص نصى ؛ضأو كيل لصف ىلاعت
 ا ما وهربت ءاطعو 0

 ظ ادذىئعلا د ١اىلا اىنلصقرمي ىكزتن+ |

 ظ 3 رم ريما 00 | ىلا ىكرتنم

 ديعلا ةدلصواصأ ىلصملا ىلا اربكم بهذ يا لصف

 ا نال تكأللا 0 ا
 ءاركذ و ناحل ابرهطت يأ ىكت نمزاذ يأ أدق
 0 * ارمكم هير

 ' ةعلليقو هدوعزمورسلا دوعل ل بتو "علكة هدوع
 | نادلا انا لو سورس اوربلا+ هدابع عهد هلا
 ظ ءرام ايص »و ىلاغد هلدإ ةعاط نمكوروعي
 ا هنااا ناس ميمي اوسعام

 : ١ و

 حج
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 ترحل ىف تااموففس ركز نم ىلا اودوعنينمؤما لاق
 ىعجر ' ىصملل لعل موناوجرخلا دا ىلاعتدزلا لوم ]

 طفلا هول ن اك (ذا اصلا تءدحلا نرةللملا

 محول عىل اهن هدأ عليا هبال تا ظ

 دوففمإو يصر[ يلص ىلو معمل ىرابع لوقف

 2 نك لاةهنا اقلخل اةهبنم ني بهو نو
 لوججوؤطصأو رطغلا كو هوطةجحتوؤو طفلا

 فلا سوي ةزهمْلا اودجيو جركسل 'و رطفل موبوجلا ٠
 ناكر ىلا, ركدوع هلص او دوعلا نمىوشبيعلاو

 قا ةرسكدمب هنآ اس اهعوتول ها هواو تلفواولا 1

 مع اهقح ناك دايعأ 0 تاعصو نايم ا

 06 عجن ال تضاومو نساوم تاوعاىشا

 30 ءايلا ياما و اهيوصا 2

 هناأل د دك :ببسدحلولا ىف ىف ءايلا ثزل ىا حلوا ظ
 .لمفو تفاومو ناوموخ ناليح هريدلذ هل بجيوم ١

 نك ديرع ىلع نأ ةيشدكل دوغ نحو هنسوضلا

 دوا ديادواعي ىد داوعاف كنا ير
 3 هيلعملل ىلص هلدأ لوسر رو لاق شا نع
 تاذهاملاقف امه توبعل. نامي سهلد يدا .

 لاقن ةيلهاجلا ىف اهي بعل نك بت ناموللا

 ىلاهت هلمانا اسف هيلعهيا ىلبع شالوا

0 



 امل ازرطنل يرسل ءود امص ارش انكتب ند

 ّ نال امياماو ةقدصو ة عك صنرطتلا مولامأ هيق

 فال يعت هلم نمؤضنا يضل دبع ةداصو هناضد
 ] ضبا 2الوركأ و كرا لصم 0 اهيلغصما
 ظ ملص ميل عمرنا لبص هيوقل ارسمعلا ماناوهو ةليسلا مايا
 . "اع 0 عب هما ما انيلا ١ ممأيأ ,لضحاأ

 / ا بنتك ندع ادن م نمل

 00 5 هيلع هلأ ىلص هشلخاولل هرث قع تاك

 ا رة! ةهصكامي نا اراالو دوعجو هوكر تا: ل

 ا 1 ا رمامل هسيهو

 ْ كيلااناما !لواماوزحا ال نتع ةياذكةحاوو

 ظ دكر عل رمندملا رجة ةلعشم 7

 ظ لكى ترانس لكى خبجاو ةموجلا لس فيي ف انك

 7 نما و مح 00 اواي
 ١ ىصلاو نا هيلعههداو ني تاكزيص اربع

 ” ل يسرنا ةيلها دع دي

 ١ انف ناو اهبلع باذ اهيل اهب هرمان ١

 ٠ يهل نت نكلو لذاول "لالا

 ا ىدرف هل نست خوه امأ دمتم اىعيمس نكمل ناد جل جاح

 ْ عسل نار مسسل ائاهلمة نو ل ا

 ' ةجاحدل اهيعاجر سراج "او كاد هفرشل

0 



 هيبهتادو هل هدكو هوركم لكك هنم ميم ا ممول و

 اين اهجوز نزار نيج ةزومعلا اما ةعالل وضم

 -لل بواط نمي ديعلا ةدلض يا احاعذو بط دل

 تذو مح ذأ هنل لع تداولا ىنبم نذل ازا اهيا رو
هل رثحأ ميسو صم, واهريع تدووخي ةدلا

 ىف ا

 ندع يلي عينا ةعسوهو عيرلاردفكرسصت عاتي
ك الهنا ىلسيو هيلع هلدا ىلص يلا اشيا

 دكا ز

 +5 نمائدلح نم اجيورخو ةهاركلا تدون او

 هك عاصلا نجا هلاقامككرك< ائنرآلا لض اهل مفواف

ا ىلا, ارك ن أ. ىلو ل 'ةمكرلاف نسر !
 لعد ثداطال

اء سعذال اوارطقلا ديع ةيلب مايحتأل ا:ةريت ١
 كرام 

 -- مس هبلعدلبا ىنصاء:اصمو يورك
ذو ءارقلا لت اعسس ىلدال اف سدسعلا ظ

 يبكتلا يا 
 تايسلارطت ىلا ىصيجو تمهمجو وع يع اعل كفن :

ا ءاعد تومال و هرمايلاضرأل او ا
 سيكّسلا 

 تداجانئؤلو وغلا ىبكتلا توطيال د نوعنللا تونبو |
 نديو اهنفم نويكالل نوذنلا دعت نال ماتتشالا ءاعو

 دوحتو بكي لان ذل دسم يآ كبير عدكم بم نب همونو

 الاهلاألو كل او هلدأ نا كحس قل نيس

 لوف ف تاحلاصلا تاتابل اهو ىبكا هدنأو هلاالا
 كاي كيسال هزحبو م. ا ا لوطدوا سابع !

 را

 للا



 ا دع را هرب ديما هلو كاد
 ا 0 ااهلادو علصلا 0 ا 0

 ظ نيكل. ناجسو ارشك هدد دمت ورا ها هلدأ نس
 1 00 ملا ريحئلع هزبأ صو أ
 ' لحمل دعي ودا ثمل لات ضورلا ف ىوولإلاذ انسح
 مهلا كاصس لو روعسلا روعسم نع هلدأ دع نسأ

 ئ ككوان ل5 كدح اهو كيكات د

-- 

 ] "ا ةةاسلا بقعيكللا اذه قاتالد ككرعهلاالد
 هك ا ل سال أو نقتل رمح نسلو

 نسف اذال ا كس ل اضذولد كمألا داما

 دعد ىرألا ةعكرلا فيا أرقو نسسقتو ةركك لك عج
 املادك ىلمالا ا جكةخاذلإ ةءاردو سيكل
 افي ةيككدمج مك ةننلا ةعكرلا ىف اذكار
 00 م نحل تبارعلا لص ةحاسلا ةفصلإ

 ُ وألا ةمكلا يق قاأرت 11 5 ارهجا هلاك ةييساعلا

 0 كر رساهلا هك تيك ةريوسشانلا قود ف ريوس

 0 ىبص هنا ىدللا واو ىبا نع
 انعو تباع ناميزعملاو ىدمالا

 رس عمي د هرلع هلأ 7 9

 | ل امية
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 يبولفلا هلات صوخألا وس ةياَلاىفو

 ولو نيتك كف ةربكلمو لح هلوث لاح
 لطلب كمل ةالاومورد مث اىلاوولو ساي دلاهل بر
 كل نهدال: تر مل 0 هنن او حالص

 اهترركمل |عضتلا كادر ىتنجت ىررذلو نءاصن هلذ
 سين لم ل ليعملا نعت داص تلطي يالا هساومأل

 وهامكة:اضل همصذ ىلوال | تاما ةللثلا ةمالاو

 داورخنغاذ هللا ىف بولطم هال لطتلال ليقدان دلع
 ىف ؟رسبورمدكما انعيا هلكرعف 1

 سيدا يأ نأسملا نمر ةءارتلا 7
 هكرولذاتذألا ءاعدو دوعند ا", ضعدال و ض رهن

 0 وو ىيرسللل نول ل ظ

 ديهل(زصم ىدنشاو امض هلذع همام سيلايال ارهكلو ٠
 ناين نا اهيس قرعلاد هب ىف اي يح عملا نص 1
 الواتخ دعب ةالصلا داعم هرألا نوري مومأمل ْ

 اياد م جا
 ثرتول اهكتك ذ فراو نحال أل مهي ملام فاض تن ظ

 دخا تركتلاد دع ىف كامولو ةحارتسأل أ سواح
 يأىن كشواد تاعكرلا دعي كشولامكلالاب
 اطاتحا يكل داعاو ةريؤنألا اهلدح ايون مرحلا ةريسكك



 ١ سلا نادال وا اهيس 2 نه نسوان نالخ
 !) نود ىأ اعلمي اتطخيو كوخ - ةالصلا

 | ةابلا قوبل لكم سيل وبلا ةددص

 ١ هلع هدأ قيممزنأ لوسو قئفعالصلاد قاد هلد

 ١ اهانحاىتنا 00د
 1 ىلع نايلطتلل تدرذولف هنن يلا ىف نينيؤملل ل

 تدتوا تدعلا :ارلا ة سلام ددجد م ةذلصلا
 4 اجراملاو او؟امسألا اهنمرضي لذ طورشلا ام

 ] لا يتايتشب د اركي حلمنا نوكو ز ةيبرع طخ
 1 قاد الا امج سولكل نسم ماخنأذ
 0/نر.ألل الدحإ !رس لل وا ىخسا صال او يحسين
 ار "و سسانلا فز شمزسخد اهل ناداال
 ردم هد ا " ةمدعالو درت مايأع

 ال دوتنمل طخ نيرئاسسمواو هوي ةعامكل

 نهينم تمانولذركد نم لطصحناألا اتا ةعامج
 فوألا قرن سو نسي 0 ةرحار
 لوا اةللا يهد اهيض نكسلا ف ىلا ةزمعلا رحلت

  ةينارطحل واقد امس ىاوألا ّمطخخلا لوا ىف ىا
 هذه ىف ةنسو الوانارافاو ي١ 0

 ترقب طز نين دكت لكتب لصفلا ليعبر تارستلا

 رد للخرإذ ةدحاو ةرحلر رك” لأدا نكست



 ياو اهو كامل انامكر اجاسهنس نونو نين

 نال اعس بالاقما
 ا دال ا ةدكرلا ركل ا

1 

 هزه تسبلو امهيعباعس ةياثلا مقر راو

 .ةلذلل ن اى ؟ سواد امم ا

 الصلاق ار ا ءرتجول امرت 0 3
 لحد ناو هتبطخحآل د الص لطم هبل ااعيولذ

 عتيج ءاوعن باو اكان بطخت (نألاد
 دوش اب واكنأو ةددصألا ازديعلا

 ةزمن تل ترا لا ا ةدلص
 رمل رحمن ةمنعالا ىكحررملا ديعةطخ

 قزصف تلف من نوبلا غفيرا موب ,لشتاسلالا
 نتديملا بارا

 ر ديعل لي ءامحإ يمشي
 ديما و ءاعرلا وركزلا

 7 سعر

 لوك ىف هر دعد ؛اجو

 رزرساو نيل اوبطلاز

 نك ىعسيد ههوب ىف



 اها سل

 ا . ايبآ يصقلا هنيبرطنمد
 ا 035 اهلش املت لككنسو

 ْ ضاادبعيطف نو
 ش اماوطل مطل ل | ىعشو

 ا 8 انيلا َْك ”هيرألا ىصنو

 ا ارحيد نا يدلل نسو
 |[ تاانكم سموم

 27 الو هرضككل ةدلصلا ريكو

 ا 0 هراع لم صن
 0 ظ 50

 ا ا9ديفلا © الص ىاعش

 ظ تدعلا ا ىف هلم وعسر
 ا ا ةلايعكا هروكد 1

 لا 0

 ْ ل | نسى لصن لاو
 | .ديعد رمؤلا رعت ترداصلا نشكل هيقلا لولا
 ١ | اا علا



 ا
 ١

 ظ
ْ 

1 
 ا

 ا

 ”كلاخ |نم اعيئرم ةدابع 5 حاملا

 كرطلا هادر بؤلقلا تيجي هلت يرض

 " - ابجي جالا ىلا يحل نم ىو داعم نعو

لا ةللورخا ةابلو كرعةلبلو موْرلا دلل
 نيماوروطف

 دلفصنلا ةليلدا ديعل ىلسل يح نب" مياور ىو

 في دارملاو بولعقلا م

 ايدخ الوح نمازخا اتذلا بحب اهيفْعْس بواذلا

 د ءاسعألا١ أ لاق هالو اولمر امه نمرة وملا هال هلع

 اناا نهد دل رضحرل ىناهبصإإلا 0

 ا 6 لوعد تيما ا

 تناكحرسو' ىلاهن هلوز نماذج ظ
 27 : حورل لم تاهو لد ايها

 مك هيلع هزدأ ىف صرلوف نماذخل ةللا يجو يلا
 ةادتلا قيال حلها ادم انكارتحإ]
 ماءاونر دراغيو ةيفاس يك 3

 لاقفلاجرلا ةليوهملا انما, تا يونصردوأ

 2 'ملسو هيلع هلئ ص ىبيلا اهي
 ظ 5 اس تن هنا لجل ئ

 يصتوحيملاه هلا 0 0
 هتايحاب دزلاوهسامف دع نك



 بلا وهلا ىتلتنل عمر ميس ل اهييد ةدابعل لوصح
 ا لسد ااا هده ىاع ضو هماتنم 75

 اهاحااالل اهيامارت نوكر هياععت هلدا طععسل ا

 | لإ هن ةعاسب ل فلل دخس ءايحالا ومر

 ١ اد ةعاج ءاّسعلا ةالصد
 مانام 0 اىلص نمر 0

 ٠ لذلا "تاغ أم ةءامح قى مصل ىلص نمو 0 :
 نوكيا اهامحا قلكالا و دي نسا "نال اء هند هك

 يلا لئلا لمتد هنأ نعذلخل ندور ولا
 الملا ةاذدج ١ ةدص اهالواد ةالصلاو
 ١ كاةمل اطمد ةلداول ا

 ْ يره ديال /ثئلا ىلح صاخلا فطعنمءاعرل اى ككذ
 يملا بدبس نمت ضلوا هزعرلا نهيذ دزنال

 ناءاىررلا هلو عل انزدد محلا هلباو

 ظ مهلا زدرعراسلق هابل اخس ا اضنا عدد
 هيلا تم نحو

 ] اعيرلاانل باج سدلايل تسل
 «2ل:لل قرنا فشيؤف ئ

 ظ ةىمحو ليعو فرعذ ةاملد

 0 00 رافد ةزشو

4 



ْ 
 ٠

 ممزهر كانك لوف دنعاضبا نيتببلا نيزهح تورينو
 ىصيتلزع 2 ٠  ىقنو ءلعءاتلاو لاا
 علال يا كمر و ١ ماسبو طع هلا

 تملى الاس ستلانكو ا ا

 هاله و ورمل امن الث نيحلا موي هريكو هلبأ ناهسيلاو نم
 1 هلنلمجد ىيونؤلارَث ىت خد نيدسلاتاونالا

 (ةيفرفغتسا سا ىو تامادا هرم ىف ئؤن فلادل
 نل ئيترنبئب د ىف تسال ةسةئامروصلا ةدصدعبرع

 باذعتا لل ةءايقلا و يوكو هنعضالابويزلا
 3 ةاياحمو هرج هلنا ناهس لاة نمو للا(

 كال وصلا ىف نئاهياَو تامعا كبر | ويب ١
 محبرأ . تا ةمايقلا تن لوتسوولا !تاونجإ انوخرتلا

 ا
 يلا لاف ساما يرهرلا لاق ىديمل تكمن

. 
1 

 ِنرِيول نمرحاو افرض

 هيسادلو 0 1 ١
 لك كوه ينحل هديبتيبدي يحوهو تسر ىتكي
 يم. .تدد دبعلا ةدلصإت ةرمزياودر رويل
 كمر ةنامجبرقنعا انام «لمر مامر لا

 تاسالا لن يسشدو نال هل نتي



 |( ضانم ا همسننماهتككا م ىرخرلا لاق ةماقل مولا

 أ! ملعمرداصونلا نما معسل نم اهنككام ضالاقد

 ددأل مهلصرضح مل ناد ديعلا مقبل لسع سو ماسو

ل ل سعف الخ هل لشلاف عليز 3
 ةحامن سا ىور ةمما

 ديعلا[س غن اكسو هيلع هربا لص وأ سايع هالات

 اديعلا يأ هركرعد ءاجرو ليللا تصدرت مكولخيبد .
 ىهللقلنا لرألادلوملا جور تملا[ تفك لو

 "مه رثنمدعلا ةداضل نوركيوادنلا نوعمل نزلا

 | فرغلاو مهل قش رطل ليتل بغل معارك مولع
 | قات ءاص كدّمتو اهت الص خا: ةىتللد دسعلا تيا

 . يكسملا نككو ليلل رحل ضر ىانْلا فصرل ا هز

سمت وزعن يدر راهيلأ لوع لسير رجب نود 0
 

 قا رع رسام وسحاب بطتلا ىا بطلان

 ' ةمئاهدوحا اهل ضف او ناش نسحا سلب ةريزتلاد

 قرعلاو ضدألا نما اهينرضنألا ناف ةعح فذلك
 ل اهلا ةمما ىو صللار اهظاريع ىف دصملا نا

 ظ نا اهنعلاهت مرر يضر سابع نب نعد عيطاونلا

 ةليريعلا مون سس ناككسير هيلعمربا فصوخلا
 سبل ناكوهيبلا او رفد اربطلا هاور ءارح

 هترحن هزهاظر جلاد ندديعل فرحاالا ةدب



 رمح ادوطخع اجو زمر اكن 3 نخل اندلخ ةصلاخ ١
 قاىكمداصللال 0 تدايطلا نمزكو دوس
 ىوصحتار ا ادارطلا يملا هركش تانحل 10
 اريباش رمو+انإ ضظست نا اهلد يملا ةدلص

 لمح ل تاسلا> تاوزلوسلو اهجوز ندا ظ

 سف ةيبقم ىل ١ تناك اف ىنالاكيزخلاو هماك
 راو و هلل او رعتلا اال سمو 4 كراهل حل
 كريو لادا يع ١ تبعت سملاو ةقيرلا

 مج لن إف لحلاولا ب ”ءااوزو مانعا كل

 فلادناككدعلاىا ءرايللا نليعنو ||

 نستمع لضيق يد رظ لادوات
 اعد نةلوعل هسرد ىف ببرملل مامألاا ايري
 هتدس ياس لمدكم لزب سع افيدك باسا

 رم هدلص ىلأ مهماملا نحو ]

 ةدلص تناكنا ! انه لو انملارهتنمن ١
 نوم نلف تامر نماق , ممل ف 0

 هل اقديصلا ىصنن ىأ هنن تكعو ش
 تكا داير لاب

 الصح ا امهاذ لوط قبط نوما لاو ملا نلك
 لمعلا ادار كا ابي ايي اريصع همدطنتلو ديعلا
 قدهرغعو دوادولا هاد كلد ماسو ملك ردا ىىبص



 0 ارم يل ية راجع
 اود 0 مو ناكأذا لف
 نعبملا وص 0000 اي
 0 الا : درا كك اه
 | اوه هيوم يارشو اهلها ل 7 000

 | لبق هع قت ىلع قرصتي ضو مللاسع
 | قاممانلا طظصرا دل لو 0
 ا ىكلاكيميغت لوافتلا لبقم حج ازركت لل نضر
 ١ ىلاعذا هده ؟امح' نم محام ىصرا و ةرطخملا
 ظ 7 عرببلا ابرام ديقا راع اهركاوا اهلك

 ] ؟جراو قبط ىف باهل الشي تارا 022
 اق ضبا خدايعو جاك هرعو ع
 نا كسا - 1 ىسلو

 كسلا يل
 2 3 مس! هنانجا مناك
 ةياعلاو ا 10 يح اردان تاكا

 لهل رسنز ل ناتو ماب رجس ' نيريكومهي

 اناهذ نيعلا ةدلصا وتر تاع برد داعي
 3 ؟امذلل جاو مل ترد ماجا لاراهظأو اياد
 ةيعرعيبر ةاضاف 1

 | يعل دلو ديل ١ ' ةلصرشض يا اهلبذ اهلي



 سوا وتو نيك نال وذل اد مل نكما نإ نو

 فرم ادو ت ولحن فرست عكر -
 هلداىعر كلام نرش ا نعىرانعلا ف ىلزلا
 ددطي لمست هيلعمنص نا لوس نا

 سو ناكأيو تارت لك ىنحرطنلا نب به ننال يأ

 26 اوهرسش اهدعلا مز ايتسأ كد ةكحو

 0 مافرطتلا يع الصخر
 0 زحيؤي نا هلم عل رع مودئ اما ماعلا
 قفل نفاوبلو يعضتلا دين نو ديعل نصبح
 د تلاد ةيصلا نمي مل خل كالا |

 تيسش اذكو هد صحأ دك هطفب نضل اغشد

 نلا امال مظنخا نديعلا نممونلكىف ىعسو
 كرتوخ نب هاو دان نيكل ءارظفلا < ف دطدْل
 هلنال وسر ناكلاذ اكلك سمسا نعوم

 مس عفن نارطغل وي نمأب ماسيو يلعدزا ىلص '

 ريح اضلور ناكولاك اننا نمهامضلا 5
 2 ,الا سئتمد ٠
 قريد تكمل ثدحيد" حدلجرطت نمو ناهنلا نم نا
 ني طنا انسان ناك لاق نيملا مولا
 اس ترلارش ا
 الا عوسيو لاح بسحو ع هنكيامب ”حيرأل الصيد



 ' قام هلا لوحاس نيكو بز نخل نم نعبر لايعل اد

 ' فطلتو هّملخ عمون أ هل عشت نحمل نأ مغسلا نم
 يور ل |!لصنو ص
 ديعلا ةداصل ؟مين حيخ طوهيلعمددأ ىلصوتلا نا
 ْ | الييدحانف را نوسعلل نامصلار

 | ا عيحلسو لعمللأ لص يبل ال لاقش ماخعبعإ
 أ ه] لاف املا عميملتالو مت ككام ىصل !اهيا
 3 تيا كانزجلا اهيا عد نرد <لثو ىصل
 نأ تجوزتف ماسر ب يلع هلنأ ىبحيببلا ممووعل |ظ
 بضم نما هجون ى> ل هلكت همك لحجر

 ظ تيارابف اكو تالت تامنالو تال | وًامط

 تل رع :ان ااووزوار حلا

 رخلف ل هس دج دل نامتم

 3 ”ججووع نس

 ديم د

 2 اح اماهل لاذ ب م هيلكمدل فص وينلا

 ٍْ 00 ةخةماما َتْضاَعيو ايأ كلل 0

 ىلع هردأ ف صولا نا بصل اقوقوحلا قاب

 ْش بردا ىلصوبلا لجن هنأ لوس اب ىضرا 1

 ظ ظ ىلا اددبجب /مورساكحاضوصلا ل

 اذ ىكتك ذل كك هلال ت هوأر اذ نايصلا

 | كمال ايورسن ترص يع كل

4 ١ . 



 وسر رانا ع هسا

 ىكيعرىنخ 00 هه اك رى 25 ينعون

 رمسو كس وعلا ونام صتك[ ذا اتيناصلا لد

 عم نؤح دج ع هلدأوصملا لوي دنئصلا
 نال اهني تصالالا لوتيو سفح بازلوجد ق" ظ

 ناكةمدلل نسو بلا دعما صرير مضت ان
 ةداص لحعيو رطذ ليع ةدلص قداطأل زول ا. اول

 حتي انقل هن تك ةيراركركديع

 يعحالل لج دن انيع الو نيح مزحنسو رميا بنك
 اسال ,مزككو لسيرموهل نر قه هاوررطغلا حاد

 "امال سلا :انادصعلا مرصنف ر يكذنلا ثنو

 هيكمروك © ةدلصلا تذو قدلط انلااشم |

 غايب ل ليا مم اذل وهو بح وصحت يا

 ا عر ؟نيلطلل ا

 ةدالصلا ادض ولد عع 2 1

 ا ا 1 إ

 نجما ةرعلشم ىلصحالو هالصل رم ىئرتحلإ

 هلاغتنإ اوك عمرا ىسهونل لعفل نذل يذل
 0 ءاعتر ابعد هلع موك هلذ دريعاسأ رهنتأل رود

 ل سل ناد اه لعهد امقوفل االصإفو

 0 هركالاو



 ظ قون احاو لاق سا. الفا :هلصلا ىلا اودهلاق نأت ؟. .!“

 قطلقبملا 6 0 فول ع

 ظ 2 هدر زصحو 0

 "رحب عاهل نرخ اكل ل | سرضعلا لوهيسأو
 ا : وعر يحلب لحاف يأ هنو ىلصتإتةواصما

 !ٍ هلعساودر 0 ككذ عرطعا:فاعضلاو ضرماك

 ْ قالا اور كرف اكراضنألا دوعسمأ أ تا

 ] ا اعاواتحب ص نالو حض انساب
 ْ هل تي ةكصلا دع كامل فرات نا ندب ظ

 1 .ةمحاج ةةكملا ىداني ىلاغتهينأ هجيوعم نيالا

 دلمالصل ىلع تو لاق ىدرارلا مان ناذالا ظافلا
 ” سلول ماطخلا يعد نا بيطذلا تسلو

 ظ 0 ميلا ككذ ىف و 0
 لضعف كرري :دكصلىل عجور لذ لص ةرطفلا جيك نأ
 . كيد هعافكوو هوك و ديعلاق ةلسوبرعشيد ن نذوا كو

 ول ايل[ 1 كيرزرلاد ليوتساع ولو ترغ موي
 سكارشا نأ اممزاضمر لواد 0

 لككدرنلا 0 هسككال و ةأرماز جول ديالا

 لكل مالودلا مكبحاو مكس هر 0
 اهرابم مترو ريعد هيدامكانهد ريع منار اع

.9 
. 

 ع 3



 لا بضلزهو نالانروكسو ٠ ال ىعسو

 همم 1
 ١ك 00 ١ ظ

 ىو ناواديوشلا لاةمورسا راهظ
 لضلاوهو سلعلاب سائلا 0

 يدك 0 هرعاد فبلا ظ

 مخ جاتك ب ظ
 2 ىانكو ليع هالص ش

 د اقلطم ة الص لك ١
 ىع نما دو قرمش ايا

 ىهض نم مرتد هكر ع 1

 .اداانيلصم انيطفاودبع ١
 دهس نكن ا لاورلا لن !
 ب ءزعبوال داملا : ةقدب 4

 لسماف أو ل 1 1 تام ١

 ناكمديفلاو ةبد قس فوض
 بالسهل نعال هت هدا ىضر ةريرهىانعيو اهيفع

 ؟انرقوردكل | مكدابعاا وس لافتا مسيو ميلعهزدا ٠

 دجلتنلاو لهاا نيريعلااونيز هنعيلا عن هناي نشا

/ 
 / يش
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 ْ و دو نهض ل بلا ريكتلا تاريو سدتلاو دكلاو

 | انمي نداصلا سنا ساذلل اذه ىليل لوحي
 ظ برع أ ءلا دل صاعد ديعورطغلا
 ظ ٌتاطلاو لذ انما يعل راع اادظا نصل عثر
 00 فاوساألاو دجاسناو

 "د ير 3
 ١ ا 0 ذل يايا هرامتس :يسلتلا نال
 | السم ىلا كك تمد دسو فاطلا
 0 لاف ةيخن كمان ذل م مرتك نا

 دك ةرحلا اولكتلد ىلامد لون ادعت لسلدو

 0 | لا اورشتلو تاضهر وص

 ا 0 0 4 "ناك

 عدن ايلا و تاولصلل جوان خيل |ممذ لسور نم 0 دل
 لص فعيطغلا زا ربككلا نسداللو هويتلا فرت
 1 قرركل ممل ىف
 هعلاو تاولصلا صعود وربك نا

 قس 0

 د



 لنمو ةئامو داطنو اضرد افلطمة ةاص
 ةدلصو #و

 بع ليلا يبكتلا د سيو تئولارامس هل ةزانع

 تلاذلا ميلا صفرو يرسل ا ماين تاواصلا
 مع نول رخ نم هذ ادن اركتلا ادواند درملا ضولرولا

 كذنا ترحل نيتمحلا هدير ةلاوو تم ورلا فلات

 ا

 لاثد كلذ لمذ ملسو هيلع هند[ ىف ص هناركلا هوى

 نباد فعنرعنعمزمد 22 لاةرانسخل امك

 سيوحف اذهو ابيع نمرسا عن او روعسم

 تلف ازلو ركل موبر مط نم هزيارش ان وهاسا مهرحلا
 اي ٠ |١-| . د ءاد 0

 ذ اهم عم هتدلصر] وا هنأل دع هويروظ نع ماو

 ةالصلا ضع اوهسوا ارعربتلا كود هنلتلا

 ةَمثال تايالاراعتس هنال لصنملا لاط نأ ومار

  ةساف بقوكالو ىهسل اروع فون هالملا
 80 اراعسب هنارم مل اهرمشيف اهاضند اذ اهلا هزه
 ةيوصتن موا زل بتلاوة رئاكم عيعج تافرّوو

 هنو ريتلاب هع فرعتسولامأ اراعش راهو
1 

 ١ نضكا هينارل دل هايس أ ةفلصو له عنيإو

 هلل ورك هردارتكأ هلا هدداال ا ملاذ هدأ

اصف اك دام اريبكرملا كلل اريج
 ن

 هاناالارضتالو هلدا الا هلا“ل هكليصاو ةوك هيدا
# : 2 

 هل اهلا هل نورئاحلا مركولو نيدلا هلنيصلخت
/ (! 



 اناا هررعرصد) هزعو ىدح هرحو كلدأ

 ا ةادلنأو ناحل 0 هزحيو بأ زحل مزهر

 ْ ” نصي لع قصد كا

 | مالدعب رعصلا هذهيجربكتلا بعماسو
 نيحان ديس لآ ىلعيو نجمات ديس ىاعلص
 ىو دج انيس جاوزإ ىلعيو سايرس دعا

 0 ابو انيكاءاس بو ليك* أن ل سس يمد

 ليعلا ءيلعامك مرلاوأو هل قارتغل أب وعي
 ا تتىئرلا 5 قىرمغأ سر لوم

 00 االيطاو ترك وو ىنعمو اريعص ند

 صعلأ نيام لصالا ليثو هرخ اد راهملا 0

 لهي سلال: ةنمرتل اعيج اهيب دارفاو برغم
 ظ هرعر يأ هاد ملط ظ

 دي ا هلي كو
 او در ةءاكلا تي خازم ديجتماو ذذد

 ظ ديم م حرص ندهن سلال ةدامزر

 ] اهزكتشلا يا باوّتلا م وقد تاو

 نافطغو نسب نسزيعو كم حك لع مرد صول

 | كانا ولات عيت سرد واخ 0 1

 ىلا هلدأ لات مهوبزمف هدككدلملا دج مهيلع هللا



 انوطنا د اهدرتل ادون ونجم اير مهل كسرات

 ,ثالادزلا و خيصتلا ا ادادنعلا انيلصو ايوحيد ٠

 رن نيتدلثلا هون ادهش نأدهشلا ىا اك

 ٠" بحلاتقو لا وكل له يا لهل ةيؤو
 وااهينمتعتسوا ل ل ةدلصلاو ؟اَمجلأل عسي مز

 10 سمتبورغ يأ بهرعلا صد تلرارهشوا

 ”خ ديلا هدلص يأ اهتر اهّسلَصَت الذ نيدلثلا

 لذ دف نيون موصو انيقي لحد ش الاوش نال

 |اسم اهدامّتس ىفةرلاف

 ىطنعلا ميرسي اد ءادأ دنلا نم اهيلصنو اهل

 يعطي ىرلا ئلاوهزمولا عينمل زطم لاو وا
 د - مرعب ننرعلا هوازكو سائلا مش ٠
 ىافلا ناكناووه هنا ارهطنئىذلا فرع ظ

 !. جس هنأ هن لص و نثوواسمل وج 11

 تانيوصي موبوكحألا» ينل لمي ميزا ظ
 ا 50 ىفعو

 ةعلعملا (ةككدالا د فوقك ىف قير هن.لصنو
 هرعلاو تلمع ةلكأ و تدلطلا عفركلداهلا

 ثني ى هس هتيم دهش تار 0

 نحن د1 تةءافاق 0 بورعلاو لا |

 هذشن عشب ءاداللا نع بونسءاضتلا نكك هادا



 | عالزتكسماسل هلا لقا فدع
 كانا يحل نكمأ نا علا مصل ًاهواضف لمكلاد

 55 رانا وجن كال ١ ارنا قفل اهب

 ] يا كاره ماعا
 | انى ةجاعاط ناحل

 ظ الخل ام ةعاطل ؛ هر الذ
 ا هلا ماس تار هن

 ىسوم موت دعم ناك

 000 ولان
 هاكمالملل ليعل نا ءاحو

6 . 
 2 | ةميحيو 00 ١

 ظ ٠ اصلا < ةروحر هدهد

 مندل نك قريبا ددك تح

 ب رعد اهمطس ىكراذ
 ىلاز صحو ىدد كضفد

 اعلط اهيلعنم ىحير د

 ناب



 ا

 ءدآلاو ئطلاد ”ةس ا آ

 دنا قاسلاو ةالصلا

 لن يا لاو ٠ مارعلا و ل

 ةئل يهو اهنسحاعت هنبالاشض ةئاخ لوفاو

 ىعةلا د ةلضو داع اهانلا احدلطصاو ئئلاحا

 انهاهكفيلاتلا ل اهل ءا ةصيصختاعم ١
 بوبأ نغإفاهئملا ةرحافل باسل لفاوالاهيا ماعا ظ

 كيعل سيل هنأ ميلع غ دو هلا هلد قل دهوؤذألا

 نساني باف ان كبرت هاعاط نملالا

 ديعلا يدل ديعيلا مون ئاخ نط علا انما ليرحلا

 0 ةيغغنلديعلاامأ بوترلاد نامل !لختنل
 كيرلا نصا ةرامذا ئهيتم نم كك بذا
 ديضولاو دعولا ركل نثديعل امون ديعسلل اق هرم

 هلد ال ا دئاعم هلأ نم بلطيو

 ةلكولماب هك دلل لوصيص نيالا هلا ةداج جل عهض

 ةؤازجانير :ءر نولوقيش هلهياعا دارا زيتا
 مدهش ئتكواما ىلاعذ هلدا لوقت مرحا يونا



 ظ مورهرب امل ا ظ نيو نأ ىكحبسل - د ش5

 ناك ذل وها. لاقخ نووكضيركأ رم مو ىلع رتل
 || ليعمل نكماو نيركت لال هذ ازكهاذ ليدرد قايوص

 أ اهداكو ميول ق مدلك اذ ينو نحن لعد اذكعاف

 ظ ٍطحلا مول ةدلضم ئ ىصاادا للكل لبغن

 م9 مورلا اره ناوحأ كوهض ىكسلهتو هل ايععمج
 ككل ىيرما دبع كلو ٌمَددَص لوق سورس
 ين ىلوال اال ماىنم لبق يرمز لذ حلمعق كعز عا

 فدل جزعلا عز رح نايككو نوما لوح ٠
 مجدد نا>صس ي لعيد ليغ مون هلارلو ىار نع

 00 نأى بحل اا كيكساهرل
 قاخلا نصغلا انهد نايبصلا كار اذاديعلا

 هلدأمرعا نم بلكرستّس اما نسؤمللاريما الان

 ظ ايطار ناوجاال ىأو هاباومماقعوا ءاضر

 ملت لا هعضو هنع هلدأ يكرم كس كاصرى نع

 تو رعد نع ل الهر ناكم هلاعدو هيببع ناب

 ديعلا مون نع هلبأيدر بلاط ىلانب خيو علجر
 هموص لش هنيع مبلا لاوف انسخ بخأك اي هصو
 لو ديعاسل هونلا ات م لنرطغو هبعسوكسو

 هورعهلا ةمدارشغ دبع ناو كرصملا نيل

 رحم طق ءد لاحكام هذانسأ (ةلاس اهلل



 | لذه !امانهد مِيلحْووصنم ةعرم اهيلعو عيلخ

 لاقف كيكسإم اذه اب تلاعف كتاهيلا ظن اهلذ ءاخخلاو

 هزارغادهت هذاطغازهي هموانهديعلا ىلف كلشم

كثكنل اه ةدرمس مث لاق ديعلا مواسم اذهاي لاف
 

 ديعلا امنا ايبرلا 4 نيلغاخلا ديع ككذ اذهاي تالف

 حارا وحد 0 ءايسخعألا نم

 نافاس قالها ل اة ولالا كت لعيد

 ظ ن هلذ نجاند ةئام نى ىرخبيلا ذ كل نع ظ

 نكما تبأءاج هتاعا نو وا نإ 7 كراج ْ
 ظ |

 هنساتساز كلكم تيارا يصل نسشل كلع ١
 غن ال ذراهيحاصو ا اهدع امهءارس إف ع رسانلا

افىلع جرت رمت هلو كس عاع ضف
 اهزخ

مر لاسم مهجحو امس دهناح باص أذ جيو
 اهداعأو م

 دس ىلكلش | نك[ لفا ملا لاغف اهيحاصبلا
لا *ط قى كس ل جرى ديس ايلاف ىرصملا

 

 عكا فاصاضمدصق هامل هلت

 دهام اكد بش ةيمعلا ربح أ

حنا يكحو اهامز ةديس هاو يه اهمحيف
 د

 ةرزكقا ن اضومرهت م تكحا لاذ جرزعلا نا نما



 : 0 ميراج وسلا ترجو ؟مطلامل مدمن

 ظ دا فوا كحرإلا دريس ل هيلع

 0 هةر اهي د نام

 2” مل نولاىل لا تعدل ب رحأمل

 كح 6 ىديس أ تل افع ناصمر

 )ل ل
 اضعر هج دزكلدللا ع هوه تناكك تاملاصلا ظ

 6 | عم اهتنق ديل ةلبات ءاكاتلذ

 لو سال تح 0 7

 همرتخلا يضل و نرملاو س نلا نعلا ا

 ديسلا ككلل تاعاطلاب بوصلاد ا
 اينما تلف ديلا لذ + "لاو

 ظ طم اسجل "مطل ى اا

 .ًامتالا وط تلانيوىل اهيؤص تلد بولقلا
 قلل علو هلمو ى فلا ةاضامأد عا توعلا

 ثبشل ةرهاشس عماد بواقلا حدلشاو
 ْ هجاوحد بلطلاو يم |

 ا كلا 00

 محرج ادرسلا ىف هيلعلكلاو 1

 ص



 روس رعد 0 7 و

 داكار هويتي هلوخمل مها ةموسلا كصوىتح ١"

 نذ تيجوهامو ناك لكنعتولاهتئايو هس

 ىضب يال هدهد هن 0ك

 0 5 لق لام هلنااهحر ا

 "حلو هرماوأ عاش ا ىل امد هلداىلا داضسألا رهو ظ

 هالك فدلات ىلاهدةلد صالذتال  ةمجاأو

 هيس واقل ناكيجىلاهت لاتدصلا/نملا

 ادحأةن .ر هدايحد طمتدالا 5 احلاصدعإ مملذ

 لاجلاءا .ى يلع هنأ كاص نبا لوسرلاقو
 هترخ كاك تباعا ككاو نوادلا

 نمو مإو شو هلد 3 تصمت د وسسو ةيناادلا

 قيما يك .اوا اهي صد ايدها هن يختل اك

 "(يبسموجلا را صالخأل ماهو كلاجاهامج !

 تاط دبي ناخد ا

 نمرحا خيش نرد ىلاعذ هلدأ ابَوعل

 و ١ كانلا دنع هرج فاقول اقوال

 نيمدر طفل ىصلخ ام ملا كلينك ررعو يلدا نم
 ينال ىلع رلذ نم درك مس اني ترهيظ ال 2



 0 قرح نودصد اموت نأ هنعل. اكعد جنا
 ار رءاهيمطف اهل لاق سيلا يّملت اهيعطقا

 اهيعطت نمرحلل امن هكرابعىلا عجراف اهريغ
 ىل عجاخ رت لحر تنا لّمف نلعلا هغرصت هلتاّمت
 ' ةلمك لكعكسإر تك نيرانيد للجار كتدابع
 ١ ازاهيكعامداهيطود لو يؤسرال هلبا ءانسواد

 . تيرانبد نجد جبع اماه 4 7
 يدم ا هعصخسلا  هيملذ مطول جزخ انتر ل عون أت قردساب
 كلن | 55 نيالا نآلا كضعنةللاهفنألا
 ةالغلتوو هتءاجزطرألا لا طها ان كا سلايلع
 ةيزلام رت دل كتوعدي ناكم هيوزتد لع مس
 ناو مل عرس ملا عزو ءايظلا نم ةلشأط هنءاجن
 ىلا :ئاط نهم أسد كسملا جاوب نوبت تمن
 ىع ى امل اذ هدأ اغلا لادن ك1 باوغ

 نوه وع سو نملا عدد هيل اهراستانوهلظ
 لت عيني[ مككّس نط هذ لداولاظذ اياد رجيلذ

 كسلا لحل هوتي مخاط ءارريز نخ اىلاقن
 ' نلاقل ولا جوهر ةيصعم عمجئم اهملارئاس كد
 ظ نئالهوزرانايعلاو اهتم لمت 000

 تناكسصاعب تك و هلكت صلخلو ىلاعذ هدأ ءاطا



 هدهد هله يل نتا تفنش ناكيراري عاملكماقرا
 هيلو” مرن زيع انلصَوْلا مالى عمرنا قراتخملا

 تلثلاو قاسل | هيلعوسععوت ديعئانلاو (كلسلا
يش تيواو ميزا تن مكدعوب] اذ نوعرفل

 ١ ىوناك ل

لشلا ءاند كووهاند كوعمحو هيك ونتي
 نيلاجد

نابىقمرقها نوعنت نا كلذ لوتاع توها بع
 ه

 ا هرعضراعيرعسل قنا ين ىلع هعم قفنأو حاس
و ناماجو تافاغد هركسكيو توغو جوخ نبؤلا

 ناكهرضي

 ناككلا ةلام تركك زك يعبس نوع ؟سعدرع

 نايكئلا ةلاءة كلن بهزلاب نيقوطلا هناطغددع
ا هررثوو وعند م<نياوهو ناماهدنحد دع

 ثلؤل

اسل نكؤلا ةلكسو هسع رع
 وعرف ركع بوح و ع,ء

 تسد هون د لع ناكم 0 نواحجو مسخن اماهو ١

 قعسو داون اسأ بوعي عم جزحو اولا نيعسو تارا
بؤاوامج د تىصعنولا تلامس ١و اوحاش /

 ظ ىح طو

اتسن هكءاضمراهاع هذ كدا و ىبسؤلا ْ
 ةرار

 ضيا ستحل املذ ا ةئدلغ ذا ميلخلا

 122 يهد اهيولج 1 عيعشن تايحاهرا س نال ليت
 )اك تايح ت لتما رذ ضرألا ناكجوسضم ىرسد
 هيح هضإو لئن جواذ باجي ملش تذخاا
 ناينانل يشل نأ نمنح أ يابو



 ظ مقر ميو 0 اذ تزيجتسنج تنعيم

 لاقل العملات تنكك ن1 حمدا لاس هاتوا
 لَم نوكفارام فقل :يهاذاف هاصع لا هل لادو مهكملع
 نكزجينياان ءاصع ىسرمفلا: مهم هنولفنام
 .ىعسارم اوعنصام تلضا هيهو رأت نادم نان.عاهبلر
 0000 و تا يقسلو اكس (باهتملتاو يملا» لايحلاو
 ظ فم غاراذ ىنرعأ (نيلاذو اهضدال واهل رازالو ةيَرَح
 ظ ج4 .ق رجل لابح نئتابخ ةموص بهذا

 هرعأ اهيأ يمل سلو همصخ هوبا مصل

 00 ,نيخانلا نع ىف عصام فقلت مل
 ا مل 0 اولا, اوعنصت لو

 بلا ن كك وعص ةيؤل م مهيضوحو ىلع قاعد
 0 ا انماالاتد نوعمت
 سرب نوعيفوطمت ناو 5 اراقحب ذياب
 بزعل ل الظااتخ انخ ىيبوملص وف ادلح 2 ءراو

 اهدعاسم حاسس لحرلا طيريد لسحب نيل لاس

 هيلع دب للتو بلص نّيؤهو لحرلا نيف
 تتار اعز نواح اهيحا نييامو اها هيلا 1
 تعضووأ هينفع تماو لسرعدؤ ضرلا نم
 اك تنور صقل موسع جل او ضرلا ف لفشل
 نبوعرتل يود هسا: نع هك تلخاد د هذخأتل نوعرت

 رم



 ناد ئيزكموعّتراصن طئ اغلا هزخاذ ابراج ومرسس نم
 تلقا .ةرماموب نوعيرا اق طوغن كا: لبق ناك ةرم

 00 تا اصو( سحر زم اومزهج اذ ةركسع ىلع

 ىوما نوعرت حاصو 2 ْن

 كعيلتاو كيزمؤا ان ا 7
 مهر اي اد ىصعتو 2اهد اهذخان ليئارسا ع
 نأ ةلضن لفل ماسلا 0 ابا نع ةيوكىلاهن لاف
 ا 0 0 دو ل اقم

 | 00 َق سوي هل طبو

 4 املا د م

 3 ندا اها هكا 95 7 اهيا

 6 امهر 0 0 ْن ع
 قلل دامت 2 'هلوعد ه لصكو هيتس مهي ا :

 ه2 ةفاذم نءاه ىا نريدم نفل ١

 قاعي س افلا وو اضاع 7

 لشعبة ةرسكم 7 .ةريراضخر الك
 ب ا للا نشهنا انتل انه

 اص ا لوتركدا يا نري [وحلا لادا ىلا غد لاذ هسيقو
 2 درو تيبسهبرسنبح هوباحا ندلا ىو ىدبع



 ظ اهات زراف بالا ازهر تم ن/رانلا نو رصني

 النمر انررعرامولا نكس يل انلذ ل مطتو مجفف عا
 قف كمال ادزتئ ! اضدص دم نأ اعبر : نيكملا ة دان

 كنتي نيد تلا نم ةزلل لكي اهيلعبر ىو ةونل اةاعدا
 ا راما لكك اان ىهللا لاتمهملا اندحرا ا طمتارعسا جب
 ١ يكداضال ف هلع اب اهدزن وع ا ايوكتامسلا

 هزع كرم دحال او تلال اهيا ا يورازؤحانمراس لمَمْل ىا

 ب ستياد انزحأو انلدا اهينيايي لشد اديعىراصتلا

 راحننوي :/اد توسككو كيءرذ لا كرعدلا أد يا

 1 3 ادام نسبح كاد هاذ اانطع ينير ازلا

 0 ”اوتكيءاهنزيو هيلالاق فعالا هيلممم رن فررل
 ىلاعع نيللهلانسا لح منعا الايازع هبذعإ ان
 امعارحا نيت نع نسب. ءارص ردم بكمل لرش مهتامم

 00 الب رح نمط دنس ةاطغم هيكل اراهيوت

 لانوس جئتم وترا نيب تعسمح اهيلا نوري
 راض الو ذه الهلا نيكل نمولميملا
 نعش كو صو اضوند 0 ةبوععو هزم
 ظ "سا ذاف نتيريللارياح هيدا لال

 0 . 32! !اردنعداكلكطا دا متي كون و

 ةنو تانك ىوس لوغملا ؟ىلانم اهب حو لذ اهينسذ

 قمن ع ماس عاني

 لاَ



 : ا.نعالردرقفلا اهيلع مج ل

 :ةةمودتلاأ فاس اف صاصصل

 اذزعالاا اورسأد ادب . صميذو نر قي نالد

 5 : وعدد اهضداو واخ وذل اوزحرب
 5 13 20 'ن'ىاضآلا ضعبو اجو

 ذل هلم جيا هير نين داع نمفصنل هليل
 (ٌةلسل ةللدذل ةلسل اهيامسا هلعنمزأ هه ر

2 
 ى نع ددديمللا يارفا ناب باك اشاد اعيو

 نرركا ممر , ءولىأ :ا ادا رسلان
 "ام .اذكو نسسؤلا ءارمسسل ارمسا عمان اهماعاك

 دو ضو دابعا ممعنر اس ونيزكلا مؤ زك تررح فد
 ا ةدسلا نيديعانرلا ف نينؤلا هدلؤمح
 دي اضرز مص ل نات لصقل فق ةرارقل 00
 ةنجاف واو ناهس وب مهعامتحا تتووعر كا

 هضامكك ل دنم عصزلا 9 سرد عرسبلت
 هرم رش ,” نعداهايسلاع هكا 3

 يورك هال جابؤرمجعتلا ةنحف اننيعو تلئانلو
 طلع طم 0 بيوصنعيل بلدان نمل دبع

 لاا ١انلا لهو 2 ندالها لغد ١
 فس لن كمل لود نأ لجان غوم هنأ لا دنع مكن ةينجلا



 5 ازاد يزل ندلك ةراىضن لككن و ديت ةيلابن ىؤبت

 ا اا لوعل

 ا : ىضر كاشأس َنَِدَن

 ا اة مهول البز ةرانعدلد

 ا ا دق هلناءان الا نيرظنم
 | 00 دهربل كور وضم اون هللا

 ظ 0 ومعنا عيب بح لن روك ايفا فاك
 اوفا ةيدضا» ميلا طنلانم ىدلاتسا فثكرع

 :5الكو جاه رم ذم ندرغنس مرصع اعف ىلاغم

 ا ل ف فيترئد مور ممع اذ ةره وكره دمها
 هللا مهاسإ ىربس نايك ست ال و فكر هانا
 تزكررل فتى رس ع ماه :ورضكلرص عر مج نما هنع

 0اس لاؤنو تل 3هدا عل خيذ هنعمل من هيدايضر ضاافلا
 0 ا نما لاسم
 تر هارا نك رطمرلا ظش

 هاكر ةهطع نيمو 9 م

 ىترنع بل ى ا ١ لاتوريورضنو ادب لس
 | مراهيور تيظ ًةَسما ىنايانعض دف 208

 ظ 00 .هائرا هللاقن ىالح امض | ايوسحا مويلار
 ظ ةأسامو لمت ةيددعلا مدار مقنع ا !لافع كماتسازح

 مارت كج ا كرات "نم افونح كي ت دمعام كئرعد

 دي



 لطتنكرلا ةلاوه اره سلو 3 تككتو 7

 [بةدلخنكس كا ةدعدغ هبلايوكسلا 0
 ظ 125 ىو ردع مه لإ هللاةودعير ر هربا كاسم

 - ”ةولذ ىر دنئيدحأو لصو ةعادشل ع
 0 ا ا
 7 لامع هةزاهعاي نال اد ءاسسلا نمي لوس دلئاذ

 كو امربرودأ ا ا لطيقد مدرم
 لاقارورس اح زب خومضد مسي ا 50 1

 دككنم (يصلا ةرئوجرا هذهو هبرموط عادة نأ تفاعذ ىرسخلا ظ

 , "21ج

 سوس 2

 ىظن راج ري صحو دعدالولا ةييسكلا اعلا ىذ هللا
 كوع سا اهلك /ذ اهيلعاذه يجرشو عروحرالا هزه
 انا تيصؤلا بؤرلا جم ةدانمم د درغم ئذ هلضفد

 ظ 0 /فاكاظاصم نوجد يضل ف كملصتسامو ىلا
 نيكو فلو اةطفسلاو علا هلطخم هنيطتاع دارج مذل عف
 القص مقلاوأ طعس هعلصر اهيل اعافن داىص

 انيلاع اويرعصخ نأ اعلط ا اهييلع نمنوكرلو كامذوأ

 ايدل اللا و ةءايزلا رمل ضف بج, مشد :اعيلا نأل بعل اريظد
 ,ءاطم لانه ىلا نلت زمالا 0 ىدخ ئكضاذا
 ترص تدل مالا هلع مر رولا تملخألاب 3ك.

 للك ةررهراءاور 1 سعاعوأ مى

 عقس دعاها ودصأ عل ىلع ةنمن كرا .اعيلا ٠ دست ١



30 
 2 مح مي -

 1 كنا لاصحل هرهيوع ةرابررحأ تراحايف ا/وداضدا

 00 لاغت اهعيسنماهظند
 : .  كركيسأ مدا نبا تاماذا

 سس سبع لاطح نم هيلع

 : ظ نك هاغر# هيتس ىلع

 ىكتاةرصلا هللا سرع ظ ظ

 ا ظ ضئاط سو نش د

 عب :أر او ارئملا حو

 ظ ىواي هان بيعلا تو
 ى.كم ذ لحدانيوأ يلا 2

 رت ار تهثو

 ىسصخ تيداحا نم اهرنض ملا

 .امنلزمج لع ايا وطل رفا فنصتلاو كلل“
 ةرحألا ف بنطلاو ناو عرب ةرضفلاىنلارفغأو بر!

 نول تاس ذيج مرماه ايلا ناي
 هرحال اق كب فاعل نأ ًةمْغْلاِب كاعد نطمقن ا
 /مقالوم يلا كرام يحل هداعب اذ ور عم ىلا عنص يوك

 لس ويياعورتأ نص هلوصل ءاعيلادل ع

 ظ 005 0- - هزواكلاددحملنأ هؤناكك ابورملاعت

 تينا لبق نان هوحات اكلت كك اوي وح هلو عداذ
 فورعلا انطصا نمر: نعازح تسال ا نوكيا نانا

4 
, 0 4 

2 55 2 

 انو



 من ا ا ماشا

 لل لن ىو ل هلاعد ىلع نأ ناككسرمجنم

 رطل مج امل قمع « ىومرور هل نانا

 ارما هط هني كوري واع نب داس ةالصل ش كو أ

 لوو «ةللاو ةالصلا كلاي او ىدلطأل اىلا

 هزحاقو باتل لوا كو هيلع هلد ىلص هينا

 ةلعدزنا ل نش لك ةالزطا راذل امر سام كوبمل اجر
 ظ املا ةياا نم مل اهلئاث هدو درعرساع هل )وضم ىلسيو

 ملأ لو هيلع هلن ىفص دمودّتو اههيسام در

 5 ىلع ساقيوديال ف ءونبتولملا اس

 ماوعألا قى مضلارهتب كم ماركا بصدد هلاو
 انالوو اذ هنأ 0 اعسنألاو ماودل أهي يامل

 ما قى ةثلسلام ةالصلا

 دمت اوس هو نا لعل اهب
 اذكر ةعنتكلا ام امهيتلضن هلا

 دج ا دال دنع ماعا اوم

 تدع هباودصفم ن امس هاهينال ا. «كألا كلو

 رطاذجت اعوام 3 داحس

 5 «ايصلا ةرندا ل خللا

 هيما نول 0-0 كصيبشو لاسا



 ا ما 70 ١ : هع(

 ١ 0 مي
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